
Medewerker marketing & publiciteit 
bij muziektheatergroep BOT  
Gemiddelde tijdsinvestering: een halve dag per week 

 
BOT is een muziektheatergroep die gevestigd is in Oost-Nederland 
en samenwerkt met productiehuis De Nieuwe Oost (voorheen 
productiehuis Oost-Nederland (ON)) te Deventer. De groep maakt 
eigenzinnige, rauwe voorstellingen op het snijvlak van theater en 
muziek. BOT heeft vanaf haar debuut op Oerol in 2009 een unieke 
taal ontwikkeld, die inmiddels in heel Europa begrepen wordt. Het 
viertal speelt zowel voorstellingen op bijzondere locaties als op 
tournee langs (inter)nationale festivals. De komende jaren wil BOT 
verder professionaliseren, nieuwe projecten en voorstellingen 
maken en blijven toeren in binnen- en buitenland. 
 
Voor de marketing en publiciteit van deze activiteiten zoeken we 
een flexibel inzetbare promokracht. 
 

 
Functie-inhoud 
Het uitvoeren van het promobeleid van muziektheatergroep BOT, in nauwe samenspraak 
met De Nieuwe Oost. Het gaat daarbij om drie gebieden:    
• Rond losse uitvoeringen (contact met zalen, persberichten, lokale acties, pers, 
uitnodigingen, posterverspreiding, etc.) 
- Rond nieuwe projecten en voorstellingen (nieuwe teksten, artwork, foto's, video's, pers etc.) 
- Rond BOT in het algemeen (nieuwsbrieven, website, social media, CRM, acquisitie, etc.) 
 
 
Functie-eisen 
Iemand met een hands-on mentaliteit waarbij actie en daadkracht voorop staan, die zich 
herkent in enkele van de volgende eigenschappen:   
• Je kunt zowel het voortouw nemen als uitvoerend werken 
• Je hebt een vlotte (en foutloze) pen, die aansluit bij het BOT-idioom  
• Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands enEngels 
(eventueel Frans en Duits is een pré)  
• Je hebt passie voor muziek en muziektheater  
• Je bent zelfstandig, ondernemend, stressbestendig, flexibel, communicatief, creatief, 
praktisch ingesteld en resultaatgericht 
• Je hebt aantoonbare en relevante ervaring in een vergelijkbare functie  
• Een netwerk in Oost-Nederland is een pré  
• Ervaring met Excel, Outlook, Word, WordPress en Mailchimp. 
 
Geboden 
• Een inspirerende en uitdagende functie op freelancebasis, waar je veel ruimte krijgt voor 
creativiteit en gebuik kunt maken van de kennis en het netwerk van De Nieuwe Oost.  
• Een zeer afwisselende werkomgeving en een kleine organisatie waarin teamspirit heel 
belangrijk is. 
• Mogelijkheid om op het kantoor in Deventer te werken van  De Nieuwe Oost 
 
Werktijden zijn gemiddeld een halve dag per week met uitzondering van periodes rond 
premieres van voorstellingen en nieuwe projecten• Periode: per direct  • Op freelancebasis. 
Interesse? Stuur je sollicitatie en CV voor dinsdag 31 oktober naar info@wijzijnbot.nl  


