
VACATURE
Medewerker Marketing
32 uur
Per direct

Heb jij hart voor cultuur en bezoek je graag 
concerten en films? Heb jij het talent en 
de vaardigheid om dit enthousiasme over 
te brengen op verschillende doelgroepen? 
GIGANT is op zoek naar iemand die met 
een nieuwsgierige en creatieve blik al onze 
activiteiten online en offline met het juiste 
publiek kan delen.

Over ons
Met een goed gevulde film- en concertagenda 
én een koelkast vol speciaalbier is GIGANT dé 
culturele hang out van Apeldoorn. Ook ben je 
hier aan het goede adres voor een les of cursus. 
Van de beste feesten en concerten in onze 
popzaal tot een podium waar iedereen kan 
staan met muzikaal talent. Van de mooiste films 
uit het filmtheater tot het volgen van een cursus 
boetseren, gitaar spelen of creatief schrijven. 
Daarnaast voorziet GIGANT het primair- en 
voortgezet onderwijs van cultuureducatie via 
Cultuurwijzer. Kortom: GIGANT laat het hart 
van de cultuur minnende Apeldoorner sneller 
kloppen.

Onze missie is om kunst en cultuur 
toegankelijk te maken voor iedereen uit 
Apeldoorn en omstreken. Wij bieden kwaliteit, 
gezamenlijkheid, creativiteit en gastvrijheid.

Over jou
Je bent als marketingmedewerker 
medeverantwoordelijk en draagt zorg voor 
de uitvoering van het marketingbeleid, in 
samenwerking met en aangestuurd door de 
Senior Marketeers. Je herkent je in het volgende 
profiel: 
• HBO werk- en denkniveau, verkregen door 

opleiding of werkervaring;
• Kennis van marketing en in het bijzonder 

social media;

• Affiniteit met de culturele sector;  
• Functioneert goed in een team, maar 

opereert ook graag zelfstandig;  
• Goed in plannen en kan omgaan met 

deadlines.

Taken en verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijk voor alle tijdige en adequate 

promotie- en marketingactiviteiten; 
• Verantwoordelijk voor het onderhouden 

van de social media kanalen en het creëren 
van verdieping binnen deze kanalen met 
als doel het vergroten van het bereik en de 
betrokkenheid;

Competenties
• Sociale en contactuele vaardigheden;
• Zeer proactief
• Goede schrijfvaardigheid;
• Zelfstandig;
• Creatief.

Interesse? 
Stuur op korte termijn maar uiterlijk 14 augustus 
a.s. een korte motivatie en CV naar Monique 
Jager, HRM GIGANT, personeelszaken@gigant.nl.

Heb je een vraag over de vacature, mail dan 
je gegevens (naam en telefoonnummer) en 
eventueel je vraag naar personeelszaken@
gigant.nl.

Er wordt gelijktijdig, zowel, intern als extern 
geworven. 
De gesprekken vinden plaats op 30 augustus a.s..


