
Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars,
vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100
workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland. Met dans,
theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert de Vrolijkheid in de
ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners. Vrolijke ruimtes bieden de
inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

De Vrolijkheid werkt momenteel in 27 azc´s. Ons netwerk omvat tientallen
coördinatoren op deze lokaties en honderden vrijwilligers en professionele
kunstenaars. Op het landelijk bureau in de Houthaven in Amsterdam werken achttien
medewerkers. Die zoeken een nieuwe collega. De Vrolijkheid zoekt een ervaren en
creatieve

communicatiemanager

Als communicatiemanager ben je verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de
Vrolijkheid. We zoeken een ervaren professional die zowel op strategisch als
operationeel niveau kan en wil opereren. Een creatieveling die thuis is in de wereld van
kunst en cultuur. Die een vlotte pen heeft en een scherp oog voor inclusieve
communicatie. Hedendaagse communicatiemiddelen en -kanalen hebben voor jou
geen geheimen. Je stijl laat zich typeren als gedurfd en innovatief. De Vrolijkheid daagt
je uit een groter publiek bekend te maken met onze organisatie. Je bent in staat een
divers team van vormgevers, kunstenaars en talentvolle jonge azc-bewoners aan te
sturen en te coachen.

Taken

●Opstellen en uitvoeren van communicatieplannen.
●Ontwikkelen en (laten) creëren van tekstuele en visuele content voor onze digitale

kanalen.
●Schrijven en produceren van overige interne en externe communicatie-uitingen.
●Ondersteunen en trainen van onze teams in het land op het gebied van communicatie.
●Het mediabeleid.
●Leveren van bijdragen aan fondsenwerving, speciale en landelijke

projecten/evenementen.

Wie zoeken we?
●Iemand die voldoet aan het hierboven omschreven profiel.
●Iemand met gevoel voor inclusie en visie op diversiteit.
●Iemand met een relevant netwerk, die flexibel is, een teamplayer én zelfstandig.
●Iemand die een adequate opleiding op minimaal HBO-niveau heeft afgerond.
●Iemand met kennis van en ervaring met offline en online communicatiekanalen, media

en software.
●En iemand met affiniteit met kunst, azc-bewoners en kinderen.



Wat bieden wij?
De Vrolijkheid biedt een veelzijdige en zelfstandige functie voor 32 (evt. 36� uur per
week in een dynamische, creatieve werkomgeving. Aanstelling vindt plaats voor de
duur van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Je salaris bedraagt tussen € 3.103
en
€ 3.816 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband �36 uur).

Interesse?
Graag ontvangen je motivatie en CV uiterlijk 2 november 2022 via
vacature@vrolijkheid.nl.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Matea Safar, Artistiek
directeur-bestuurder: matea@vrolijkheid.nl, 06-82706707.
De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 9 november 2022.

Stichting de Vrolijkheid is een inclusieve organisatie. We streven naar een team dat net
zo divers is als de bewoners van azc’s en de rest van de Nederlandse bevolking. Deze
diversiteit bevordert de kwaliteit van het werk. Dán zijn we op ons best. Daarom
nodigen wij iedereen uit om bij ons te solliciteren, ongeacht gender, seksuele
oriëntatie, religieuze en/of culturele achtergrond, en andere zichtbare en onzichtbare
kenmerken.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die een zo
groot mogelijke bijdrage levert aan de door ons beoogde diversiteit.
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