
 

GARAGE TDI ZOEKT EEN MARKETEER (TIJDELIJKE FUNCTIE) 
 
Garage TDI is het huis voor jeugd- en jongerentheater in Assen, waar alle expertise op het gebied 
van theater voor deze doelgroepen aanwezig is. Als marketeer bij Garage TDI houd je je dagelijks 
bezig met deze verschillende doelgroepen via verschillende kanalen. Je bent verantwoordelijk voor 
alles wat met marketing en communicatie van Garage TDI te maken heeft.  
Ter vervanging vanwege onbetaald verlof zoeken we per 8 januari 2023 tijdelijk een marketeer voor 
20 tot 24 uur per week. Tot en met maart gaat het om een volledige vervanging, daarna voor 
ondersteuning tot en met juni. In overleg vindt er in december een inwerkperiode plaats. 
 
Jouw profiel 
• Je hebt relevante ervaring in marketing & communicatie 
• Je bent secuur en stressbestendig 
• Je bent 20 tot 24 uur per week beschikbaar (werkdagen kunnen in overleg worden ingevuld) 
• Je schrijft vlot en foutloos Nederlands 
• Je kan goed zelfstandig werken en bent betrouwbaar 
• Je kan goed prioriteiten stellen en details van grote lijnen onderscheiden 
• Je bent creatief en hebt organisatietalent 
• Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in het veld 
• Ervaring in de culturele/podiumkunstensector is gewenst  
 
Voldoe je niet aan alle eisen, maar denk je dat we jou zeker moeten hebben? Dan nodigen we je ook 
van harte uit te reageren. 
 
Over Garage TDI 
Garage TDI is een plek waar geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwikkeld en getoond wordt. Dit doet 
Garage TDI door het maken van jeugdtheatervoorstellingen voor scholen en podia, het 
ondersteunen van talent binnen de eigen theatervooropleiding, het organiseren van het jaarlijkse 
jeugdtheaterfestival Art of Wonder in Assen, kunsteducatie op het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs en de eigen jeugdtheaterschool. Het vaste team van Garage TDI 
bestaat uit 7 medewerkers en daarnaast werken we per project met verschillende freelancers.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Beheren van budgetten en planningen en het briefen en begeleiden van externen (vormgevers, 

fotografen, filmers, contentmakers) 
• Schrijven van teksten voor drukwerk, website en de nieuwsbrief 
• Persbenadering zowel regionaal als landelijk 
• Doorontwikkeling en redactie website 
• Het ontwikkelen en uitvoeren van campagnes voor voorstellingen (zowel van de Vooropleiding 

als van het gezelschap), maar ook van het jeugdtheaterfestival Art of Wonder 
• In samenwerking met de afdeling Educatie werken aan het promoten van educatieactiviteiten en 

randprogrammering rondom schoolvoorstellingen. 
• Ontwikkelen en produceren van content voor de website en social media in tekst en beeld. 
 
Wij bieden 
Een tijdelijk contract voor 20 tot 24 uur per week voor een periode van 8 januari 2023 tot 8 juni 
2023. Precieze aanvang kan in overleg. Je komt terecht in een klein hecht team waar de lijntjes kort 
zijn. Gezien de tijdelijke aard van de functie staan wij ook open voor freelancers. Salariëring is 
conform de CAO voor Toneel en Dans. 
 



 

Reageren 
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV met korte motivatie voor 8 november 2022 naar 
Remco van Zandvoort via info@garagetdi.nl . Voor vragen over de functie kun je contact opnemen 
met de huidige marketingmedewerker Hanna van der Leest, via hanna@garagetdi.nl   
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