
Corneel (voorheen Underground) is het poppodium van Lelystad. Door de brede programmering van 
concerten, dance- en dansavonden voor jong en oud heeft Corneel een unieke positie in het Lelystadse 
culturele en uitgaanscircuit, waarbij het talent ook graag een podium biedt. 
 
Per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een: 

 

 

Medewerker marketing en communicatie   

(0,8 fte) 
 

 
Functie-inhoud 
Als medewerker marketing en communicatie ben je gericht op het realiseren van optimale bezoekersaantallen 
en profilering van Corneel. Daarmee ben je verantwoordelijk voor:  

 Het promoten van onze activiteiten; 

 Ticketverkoop; 

 Het verzorgen van content voor onze website, social media kanalen en 
wekelijkse nieuwsbrief; 

 Het schrijven van persberichten en het realiseren van optimale zichtbaarheid 
hiervan, online en offline; 

 Het (doen) realiseren van het promotiemateriaal: (online) flyers, posters, 
banners, advertenties, etc.; 

 Het zichtbaar zijn (van de activiteiten) in pand, stad, regio en online; 

 Het onderhouden en uitbreiden van een voor de functie relevant netwerk; 

 Het bewaken van het promotiebudget; 

 Het werven, aannemen en begeleiden van (marketing en communicatie) stagiaires en vrijwilligers; 

 Een á  twee keer per maand werk je tevens als avondcoördinator in Corneel en ben je verantwoordelijk 
voor het goede verloop van de avond. 

 
Profiel 

 Relevante afgeronde opleiding (minimaal MBO 4+ of HBO niveau); 

 Bij voorkeur woonachtig in Lelystad en affiniteit met de popconcert- en uitgaanssector; 

 Je krijgt een kick van het bijdragen aan een uitverkochte zaal en stijgende bezoekersaantallen; 

 Zelfstandig, initiatiefrijk, ondernemend en inventief; 

 Kennis van de stad en de doelgroepen van Corneel en inzicht in hoe deze optimaal te bereiken; 

 Ervaring met digitale marketing: social media, website, nieuwsbrieven, etc.;  

 Ervaring in een soortgelijke functie; 

 Uitstekende (schriftelijke) communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Je blinkt uit in het schrijven van wervende teksten; 

 Punctueel, stressbestendig en flexibel. 
 
 
Wij bieden 
Een leuke werkplek bij een klein team waarin de werksfeer open en informeel is. Salaris is conform cao 
kunsteducatie. Inschaling in schaal 7 of 8 van CAO Kunsteducatie, afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en 
ervaring. 
 
Corneel is onderdeel van stichting de Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur. Reacties met CV kunnen vóór 29 
oktober gestuurd worden naar info@dekubuslelystad.nl o.v.v. sollicitatie Corneel.  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag 5 november in Corneel. Een eventuele 2e ronde 
vindt plaats op vrijdag 9 november.  
 
Voor meer inhoudelijke functie-informatie kun je contact opnemen met Bart Drost, manager en programmeur 
van Corneel (0320-285528 / bart@corneel.nl) 
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