
 

Zet jij het theater van Singer Laren in de schijnwerpers?  
 
Singer Laren is er per heden op zoek naar een  
 
Medewerker Marketing & Publiciteit Theater voor 16 uur per week.   

Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en een door Piet 
Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die houden van kunst, 
theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd programma met 
tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en voorstellingen voor 
theaterliefhebbers uit de regio. 

Dit is het werk  
Als medewerker marketing & publiciteit weet jij als geen ander wat er speelt in de theaterwereld. 
Je versterkt onze afdeling PR, Marketing en communicatie die met jou bestaat uit een team van 
drie toegewijde collega’s. Jouw collega’s richten zich met hun werkzaamheden op het museum.  
Verder werk je uiteraard nauw samen met alle overige afdelingen binnen onze organisatie.  
 

• Je onderhoudt de contacten met de publiciteitsafdelingen van de impresariaten en met 
artiesten. 

• Je schrijft content voor onze website, social media, nieuwbrieven, service mails en 
brochures. 

• Je zorgt dat onze website up-to-date is met de laatste informatie over de voorstellingen. 
• Je maakt wekelijks een verkooprapportage van de voorstellingen zodat je naar aanleiding 

hiervan promotionele acties kunt opzetten. 
• Je bent communicatie sterk, zowel in woord als geschrift.  

 
Dit breng je mee  
We zoeken een proactieve, zelfstandige en opgewekte persoonlijkheid met de volgende 
kwalificaties:  

• Je bent 16 uur per week beschikbaar. 
• Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring. 
• Je beschikt over een vlotte pen. 
• Je hebt ervaring met Photoshop en/of InDesign (pre). 
• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting van communicatie, marketing of media 

& entertainment management. 
• Je hebt affiniteit met de theaterbranche. 
• Je beheerst het Nederlands uitstekend in woord en geschrift en het Engels beheers je goed. 
• Je kan zelfstandig werken maar ook in teamverband. 
• Je spat van de creativiteit en bent niet bang om dit te tonen. 
• Je bent oplossings- en servicegericht 
• Je beschikt over doorzettingsvermogen. 

 
 
 



 
 

 

Onze arbeidsvoorwaarden  
Singer Laren biedt een inspirerende werkomgeving met de mogelijkheid om brede werkervaring op 
te doen. Je functie is afwisselend, waardoor je van alle facetten van marketing en communicatie 
iets meekrijgt. Je krijgt veel vrijheid om je eigen ideeën uit te proberen. Het salaris is afhankelijk 
van leeftijd, opleiding en ervaring. Wij bieden je in eerste instantie een 7 maanden contract.  
 
Solliciteren naar deze functie?  
Gaat jouw theaterhart sneller kloppen? Aarzel dan niet om te solliciteren. Wij hebben geen 
einddatum voor deze vacature, wij nodigen geschikte kandidaten graag direct uit voor een 
kennismakingsgesprek. Wanneer wij een geschikte kandidaat gevonden hebben sluiten wij de 
vacature.  
Je kunt je sollicitatie met motivatie en curriculum vitae per e-mail sturen naar 
vacature@singerlaren.nl.  
 
Wij nodigen je uit om deze vacature te delen met jouw netwerk, echter acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


