
Wijktheater de Buurvrouw zoekt vrijwilligers marketing 
 
De Buurvrouw is dé sociale en culturele hotspot van Schiebroek-Hillegersberg. Een bruisende 
plek met voorstellingen, activiteiten en buurtinitiatieven voor iedereen. Als theater, 
horecagelegenheid, zaalverhuurruimte en als werkplek voor mensen die op zoek zijn naar 
hun talent en perspectief. Vrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel van het theater.  
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die meewerken aan de publiekswerving van de culturele en 
sociale activiteiten in de Buurvrouw. Hieronder volgen de diverse taken. De vrijwilligers 
marketing verdelen onder leiding van Rianne Blonk onderling de taken.   
 
Hieronder een greep uit de werkzaamheden:  
 
 

• plannen, opstellen en uitvoeren van marketingcampagnes gericht op 
bezoekerswerving aan de hand van vooraf gestelde doelstellingen. 

• social media bijhouden voor de eigen activiteiten en op verzoek voor activiteiten van 
derden (FB/Insta/Buurbook e.d.) 

• aanleveren van content voor Stager (online kaartverkoopprogramma) 
• analyseren van bezoekersdatabase 
• direct-mail en nieuwsbrieven opstellen en versturen  
• via de diverse kanalen de programmering consequent, frequent, hip en opvallend 

onder de aandacht brengen  
• databestand van buurtbewoners en bezoekers verder uitbouwen 
• gerichte acties in werking zetten om het bereik op social media te vergroten en meer 

interactie te creëren. 
 
Wij zoeken vrijwilligers die: 

• een enthousiaste en creatieve pen hebben 
• de Nederlandse taal in woord en schrift beheersen 
• commercieel inzicht hebben en nauwkeurig werken 
• ervaring hebben als social media medewerker/content creator/marketeer  
• ervaring hebben met database-analyse 
• campagnes via direct mail en social media kunnen opzetten en uitvoeren 
• conversie kunnen optimaliseren 
• enthousiast, doortastend, energiek en een teamplayer zijn 
• beschikbaar zijn voor incidenteel werkoverleg  
• bij voorkeur in Hillegersberg Schiebroek wonen 

 
Wij realiseren ons dat dit takenpakket omvangrijk en breed is. Indien je alle taken wilt 
uitvoeren dan ben je van harte welkom. Wil je een gedeelte ervan uitvoeren, geen punt. We 
bespreken waar je hart en kennis ligt en vullen met een andere vrijwilliger alle taken in.   
 
Als vrijwilliger draag je bij aan een unieke plek voor de buurt. Je maakt onderdeel uit van een 
team enthousiaste mensen met wie je samen de wereld een stukje mooier maakt. Een fijne 
werksfeer vinden wij hierbij belangrijk. Je kunt enkele keren per seizoen met korting of gratis 
naar voorstellingen.  



 
Vragen of reageren?  
We zien je reactie graag tegemoet. Vragen of je motivatie en cv kun je mailen ter attentie 
van Rianne Blonk naar debuurvrouw010@outlook.com  o.v.v. vacature vrijwilliger marketing. 
 

 


