
Een unieke kans om te werken op één van de mooiste plekken van Amsterdam waar kunst en cultu-
ur, dagelijks actuele programma’s en films en het café-restaurant iedere dag voor een levendige sfeer 
zorgen. De afdeling communicatie & marketing zoekt per direct versterking. De Balie is een diverse en 
inclusieve organisatie en nodigt daarom mensen van verschillende (culturele) achtergronden van harte 
uit om te reageren.

Wat ga je doen?
Als online marketeer lever je, binnen de afdeling Communicatie, een bijdrage aan de groei en positioner-
ing van De Balie. Samen met het hoofd Communicatie maak je een strategie voor de website en social 
kanalen van De Balie waarmee nieuwe groepen mensen worden bereikt voor de programma’s, cinema, 
horeca en voor de verhuurmogelijkheden van De Balie. Je voert die strategie ook (mede) zelf uit. Samen 
met beeldredacteur en online redacteur van de afdeling zorg je dat de rijke content van De Balie beter 
wordt ingezet en hergebruikt. Je hebt de website van De Balie onder je beheer en zorgt voor een soepel 
contact tussen interne wensen en de webdevelopers. Je zorgt voor de traffic van alle marketing ma-
terialen van De Balie. Je draait mee met de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling en weet even 
gemakkelijk en creatief de afzonderlijke programma’s van De Balie op de juiste manier te promoten als 
campagnes te bedenken voor grote projecten.   

We zoeken iemand die…
• Grote interesse in kunst, cultuur, politiek en maatschappij combineert met liefde                   
              voor en kennis van online communicatie & marketing
• Weet hoe je nieuwe groepen bereikt en vasthoudt
• Niet bang is om de handen uit de mouwen te steken 
• Zelfstandig, snel en toch zorgvuldig werkt
• Open, enthousiast, publieksgericht en flexibel is
• Taalgevoelig en creatief is 

Je brengt mee…
• Ongeveer 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
• Kennis van en ervaring in online marketing, met name Facebook, YouTube en Instagram
• Kennis van en ervaring met Google Analytics en Google Grants
• Ervaring met Wordpress en SEO 
• Ervaring met website development en het vertalen van interne wensen naar concrete 
             producten en opdrachten voor webdevelopers
• Ervaring met media-producties (filmpjes maken/editen, beeldbewerking enz.)
• Ervaring in projectmanagement  

Wij bieden...
• Een inspirerende, dynamische en (inter)nationale werkplek 
• Een open, professioneel, collegiaal en jong team
• Toegang tot al onze programma’s
• Een jaarcontract voor 1 fte (40 uur) volgens de CAO Nederlandse Podia, schaal 5
• Fantastische koffie

Interesse?
Mail je brief met je CV voor 1 augustus naar Saskia Legein (Hoofd Communicatie): saskia.legein@debalie.
nl o.v.v. Vacature Online Marketeer. Voor meer informatie of vragen kun je bellen met Saskia Legein via 
020-5535170. 

De Balie produceert programma’s over kunst, cultuur en politiek. In vijfendertig jaar is De Balie uitge-
groeid tot een fenomeen op het gebied van spraakmakende debatten, films en kunstprojecten. De Balie 
heeft een vast team van professionele programmamakers die het publieke debat stimuleren en ruim 
baan bieden aan vrije geesten en nieuwe denkbeelden. Daarnaast is het het mooiste café-restaurant 
aan het Leidseplein. Voor meer informatie: www.debalie.nl.

VACATURE ONLINE MARKETEER 


