
 

 

 
 
 
 

is op zoek naar een: 
 

COMMUNICATIEMEDEWERKER VOOR  

KARAVAAN FESTIVAL 
 
Karavaan Festival is hét podiumkunstenfestival van Noord-Holland, met locatietheater op buitenge-
wone plekken en een festivalhart in het Victoriepark in Alkmaar. Het festival is dit coronajaar ver-
plaatst naar 6 t/m 15 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de promotie en publiekswerving van Karavaan Festival zoeken we per direct een communicatie-
medewerker.  
 
Werkzaamheden: 
De communicatiemedewerker bij Karavaan is niet alleen een hele leuke, maar ook een uitdagende en 
zelfstandige rol waarin je verantwoordelijk bent voor alle offline en online communicatie(middelen), 
voortvloeiend uit de marketing- en communicatiestrategie.  
 
Wat doe je dan zoal? Nou, we hopen dat je van variatie houd! De ene dag maak je een digitale 
nieuwsbrief en vul je de social media kanalen, de andere dag begeleid je de vormgeving van druk-
werk en advertenties. Je maakt publieksonderzoeken, houdt de website bij en zorgt dat de projecten 
van Karavaan online en offline zichtbaar zijn. Je werkt met ons ticketing- en CRM-systeem en ver-
stuurt persberichten en natuurlijk zit je lekker veel aan de telefoon, zowel met partners en makers 
als met publiek.  
Je bent onderdeel van een klein team dat met elkaar keihard werkt aan een fantastisch festival dat 
zijn piek bereikt begin augustus. Ook jij staat dus regelmatig met je voeten in de klei en met volle 
handen op locatie.  
 
Profiel: 
• Je hebt ervaring in communicatie in de culturele sector en werkt op HBO-niveau 
• Je bent thuis in zowel online als offline communicatie  
• Je houdt van de uitdagingen en dynamiek die locatietheater en een festival met zich meebrengen 
• Je woont in Noord-Holland, bij voorkeur in de regio Alkmaar 
• Je hebt humor en laat je niet snel op de kast jagen 
• Je hebt lef en bent extravert 
• Je bent nauwkeurig en neemt initiatief 
• Je bent sociaal, gastvrij, nieuwsgierig en flexibel 



 

 

Vaardigheden: 
• Hands-on, productief en georganiseerd werken 
• Rijbewijs B 
• Vlotte pen en babbel 
• Snel, handig en precies met Excell, Word en Google 
 
De functie is per direct tot en met 17 september 2021. In de periode 3 t/m 15 augustus ben je nage-
noeg full-time beschikbaar tijdens Karavaan Festival. In de periode daarvoor minimaal 24 uur per 
week. In de periode 17 augustus – 17 september is het gemiddeld 16 uur, waarbij je wel aanwezig 
bent op festival Grazende Zwaan op 10, 11 en 12 september. Als we daarna beiden blij zijn dan is er 
ook een toekomstperspectief.  
 
De meetingspace van Karavaan - tevens productiekantoor – is op de Laat 27 in het centrum van Alk-
maar. Fijn als je een korte motivatie en je CV stuurt naar info@karavaan.nl. Meer informatie vind je 
op karavaan.nl. Bellen? Het nummer van Karavaan is 0623111715. 
 
Alkmaar, 1 juni 2021 


