MIMIK is de nieuwste culturele uitgaansplek in Deventer. Met 4 filmzalen, een
multifunctionele theaterzaal, een café en bar zijn we klaar voor de toekomst. Om onze
groei en ambities waar te maken zijn wij op zoek naar een:

Online Marketeer (32-36 uur)
Als Online Marketeer bij MIMIK ben jij verantwoordelijk voor het bereiken van onze
doelgroepen via verschillende online kanalen. Je houdt je bezig met SEA, SEO, social
media, google grants/ads, email- en contentmarketing. Daarnaast hou je onze website bij
en zorg je er wekelijks voor dat het nieuwe filmprogramma online komt te staan.
Samen met het team bedenk je creatieve acties om onze doelgroepen te bereiken en onze
voorstellingen te verkopen. Resultaten analyseer je en gebruik je om onze online
strategie verder te optimaliseren. Natuurlijk hou jij ook de trends in de gaten en vertaal je
deze naar nieuwe mogelijkheden voor MIMIK. Wij houden van eigen input en je bent niet
bang om jouw mening te geven.
Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Heb jij een afgeronde en relevante HBO opleiding?
Heb jij minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie?
Heb jij bij voorkeur affiniteit met film en/of theater?
Woon jij in of om Deventer?
Ben jij gepassioneerd, enthousiast en hebt een proactieve werkhouding?
Ben jij communicatief sterk en beheers je de Nederlandse taal in woord en
geschrift?
Ben jij flexibel en vind je het niet erg om af en toe in het weekend te werken?

Kan jij de bovenstaande vragen allemaal met JA beantwoorden? Dan zoeken wij jou!
Wij bieden:
•
•
•
•
•
•
•

De leukste werkplek van Deventer
Een jaarcontract met kans op verlenging
Een passend salaris volgens de CAO Nederlandse Podia, schaal 6
25 vakantiedagen bij fulltime dienstverband
Onbeperkt gratis naar de film en korting op theatervoorstellingen
Ruimte om jezelf te ontwikkelen
De mogelijkheid om thuis te werken

Heb jij het MIMIK DNA en kan jij niet wachten om deel uit te maken van ons leuke team?
Stuur dan voor 1 oktober een passende sollicitatie naar Miriam Groenen, via
miriam@mimik.nl.

