Nishant Bhola | World of Dance zoekt per direct;
Een Freelance marketing & communicatie duizendpoot (M/V).
Nishant Bhola is choreograaf en artistiek leider van het naar hem genoemde
professionele dansgezelschap Nishant Bhola | World of dance. Nishant maakt
professionele sociaal-artistieke projecten en voorstellingen voor een breed publiek
van alle leeftijden en alle culturele achtergronden. Hij kiest er bewust voor om
projecten te creëren waarin hij universele en actuele thema’s aan de orde stelt. Zijn
persoonlijke ervaring als Indiase migrant in de Nederlandse samenleving is zijn
inspiratiebron. Een thema dat hij steeds vertaalt in zijn projecten is insluiting of
uitsluiting. Wat betekent het voor een mens om er niet bij te horen? Wat doet dat met
je?
Hoe ga je daarmee om? In het werk van Nishant ligt een sterke focus op de
menselijke identiteit binnen een veelheid aan culturen en op de mentale en
emotionele ruis die volgens Nishant ontstaat als verschillende culturen in één
persoon samenkomen. World of Dance is gevestigd in Roosendaal
World of Dance staat aan het begin van nieuwe ontwikkelingen.
Recent is een meerjarenaanvraag 2018-2019 door het bkkc gehonoreerd.
In die meerjarenaanvraag beschrijft World of Dance hoe het gezelschap zich de
komende periode wil ontwikkelen tot een (h)erkend professioneel en maatschappelijk
betrokken dansgezelschap. Zie http://www.worldofdance.nl/
Voor het mede-realiseren van die nieuwe aanpak zoekt World of Dance een
inspirerende en daadkrachtige marketeer:
Functieomschrijving
Je vindt marketing geweldig, je bent verantwoordelijk voor de publiciteit en marketing
van Stichting Nishant Bhola | World of Dance http://www.worldofdance.nl/
Je werkt goed samen met artistiek leider Nishant Bhola. Je bent een freelancer die
op zoek is naar een vaste opdracht voor lange termijn (± 2 dagen per week)
Je ontwikkelt en organiseert online en ofﬂine onze interne en externe communicatie
Je maakt marketing- en communicatieplannen en voert die uit. Je denkt actief mee
over storytelling bij onze dansproducties en maakt contextprogramma’s bij onze
voorstellingen en projecten. Je schrijft teksten en legt contact met pers en partners
en subsidienten van Nishant Bhola | World of Dance. Je onderhoudt de contacten
met de marketeers van de theaters, festivals en andere locaties waar onze
voorstellingen spelen.

Je bent een energieke, daadkrachtige persoonlijkheid die afﬁniteit heeft met kunst en
cultuur en vooral met podiumkunsten. Je bent een aanpakker en een teamspeler.
Je bent een creatief denker, proactief en omgevingsgericht. Als marketing en
communicatiemedewerker sta je voor kwaliteit en professionaliteit.
Met jouw vernieuwende communicatieoplossingen breng jij ons communicatiebeleid
naar een hoger niveau. Je zorgt dat we zichtbaar zijn.
Je hebt een relevante opleiding op Hbo-niveau en minimaal 2-3 jaar werkervaring en
expertise op het gebied van communicatie en (online) marketing. Je bent goed
bekend met online media (bijvoorbeeld: CMD/MiC). Het automatiseren van
werkprocessen spreekt je aan.
Je bent ook goed bekend met actuele ontwikkelingen op het gebied van marketing en
communicatie. Je werkt graag en moeiteloos met alle nieuwe social media
toepassingen, CRM en web toepassingen zoals Salesforce, Eventbrite, MailChimp,
Survey Monkey, je kent de ins-en-outs van Google Analytics, Mailchimp, Typeform,
Zapier. Je kent HTML en CSS als geen ander.
Je bent in staat om trafﬁc te analyseren en in oplossingen te denken
Je werkt gestructureerd en wordt niet gek van een hoge werkdruk.
Je hebt een goede pen, bent schrijfvaardig en beheert de Nederlandse en Engelse
taal, natuurlijk ben je creatief in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden en je
werkt ﬂexibel en zelfstandig.
We zien het liefst dat je als zzp’er bij ons werkt, de honorering daarvan bespreken we
graag met je.
Inlichtingen
Voor inlichtingen over de functie kun je terecht bij:
Nishant Bhola, gsm +31 6 47 43 20 86
Reacties graag via motivatie + CV vóór 22 juni 2018 sturen naar
nishant@worldofdance.nl

