
 

New Dutch Connections zoekt per direct: 

Enthousiaste marketing- en communicatiemedewerker 

New Dutch Connections – marketing en communicatiemedewerker 
Organisatie: New Dutch Connections | Plaats: Utrecht | Omvang: 24-32 uur per week | 
Sluitingsdatum: 6 mei 2022 

New Dutch Connections (NDC) is een uniek gezelschap binnen de cultuursector. NDC produceert 
voorstellingen om een beweging in gang te brengen waarmee inclusie en sociale cohesie ontstaat, 
door groepen bij elkaar te brengen die elkaar in het dagelijkse leven nauwelijks ontmoeten. Ook 
heeft NDC de intentie de verbinding die dan ontstaat langdurig te ondersteunen. Dat stimuleren wij 
door communities in beweging te brengen en samen te laten werken, door op zoek te gaan naar het 
gezamenlijke belang en gezamenlijke maatschappelijke doelstellingen, zoals het vergroten de 
participatie van vluchtelignen. Dit doen we via de ToekomstAcademie.  

Wij zoeken: We zoeken iemand die enthousiast is over onze aanpak en gemotiveerd is daarin op 
zoek te gaan naar hoe deze te versterken en de reikwijdte te vergroten via marketing en 
communicatie. Iemand die geïnteresseerd is in culturen, diversiteit en het vluchtelingenvraagstuk. En 
je hebt een proactieve, zelfstandige houding. Je houdt van een uitdaging en je bent flexibel. Je hebt 
geen 9 tot 5 mentaliteit.  

Dit breng je mee: Je een afgeronde HBO of WO opleiding gerelateerd aan marketing, communicatie 
of media, of vergelijkbare werkervaring. Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en 
beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes. Je bent creatief ingesteld en kan aansprekende 
teksten schrijven. Je hebt oog voor wat visueel effectief is. Je hebt kennis over beeldbewerking, 
vormgeving en video editing. Dit is een pré maar geen vereiste.  

Wij bieden: Een veelzijdige, leerzame functie met ruimte om door te groeien, waarmee je een 
concrete bijdrage kunt leveren aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk via voorstellingen en 
leermodules ism bedrijven. Een inspirerende en innovatieve omgeving met gedreven collega’s. Jij 
ondersteunt de activiteiten via social media, online en offline communicatie. We hebben flexibele 
werktijden. We bieden je in eerste instantie een overeenkomst als ZZP'er aan voor de duur van 24 
uur tot 32 uur per week. Salariëring volgens de CAO Theater & Dans en op basis van kennis en 
ervaring. 

Geïnteresseerd? Laat ons zo snel mogelijk weten waarom je geïnteresseerd bent in deze vacature en 
waarom je denkt dat jij een geschikte kandidaat bent voor NDC. Meer informatie over New Dutch 
Connections (en onze werkwijze) vind je op onze website. Je kunt je sollicitatie o.v.v. vacature 
marketing- en communicatiemedewerker direct mailen naar info@newdutchconnections.nl.  

Reageren? Informatie vind je op onze site of neem contact op met Marloes Stofferis via 
marloesstofferis@newdutchconnections.nl. Je sollicitatie kun je mailen voor 6 mei 2022 naar 
info@newdutchconnections.nl. Eerste gesprekken vinden plaats op 13 en 18 mei 2022. 
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