
VACATURE
MEDEWERKER MARKETINGCOMMUNICATIE URBAN (±20-28 uur)

EMOVES is een urban culture platform, gevestigd in gebouw Area 51 op Strijp-S in
Eindhoven. EMOVES faciliteert en ontwikkelt een veelheid aan urban activiteiten voor en
met vele doelgroepen, in alle mogelijke urban culture uitingen. EMOVES heeft zich de
afgelopen jaren snel ontwikkeld en haar ambitie wordt ondersteund door Cultuur
Eindhoven, provincie Noord-Brabant en het ministerie van OCW.

EMOVES werkt nauw samen met diverse Brabantse professionele partners uit het
culturele en sociale veld, en specifiek met Area 51 als thuisbasis en dé urban hotspot van
Eindhoven en omgeving. Om EMOVES als hét urban platform (met het jaarlijkse
evenement, waarin alles samenkomt) neer te zetten en te laten groeien, zoeken we een
Medewerker Marketingcommunicatie Urban.
(Meer info over de organisatie vind je op de volgende pagina.)

Wie ben je?
● Een creatieve urban geest die stevig in de schoenen staat;
● die proactief en daadkrachtig is;
● relatiegericht, extravert en sociaal vaardig;
● goed in het vertalen van strategie naar praktijk;
● en die conceptmatig kan denken en initiatief neemt.

Wat ga je doen?
● Relaties opbouwen met urban leiders en ambassadeurs in Eindhoven e.o.;
● Eindredactie en creatie van content voor social media, nieuwsbrief en website;
● Promotie van events;
● Het voeren van creatieve supervisie over externe communicatiespecialisten;
● Bouwen aan één sterk merk: EMOVES.

Wat heb je in huis?
● Minimaal een jaar of 3 ervaring in een soortgelijke functie;
● Ervaring met het uitbouwen van een merk;
● Ervaring op gebied van tekstschrijven en (basis) beeldbewerken;
● Je bent beoefenaar of fan van 1 of meerder urban disciplines;
● Een netwerk binnen urban Eindhoven is een pre.

Wat krijg je?
● Een overeenkomst gebaseerd op ongeveer 2-3 dagen per week;
● Een marktconforme Fair Practice vergoeding op basis van een loondienstverband

of een freelance uurtarief;
● Flexibele werktijden met vaste overlegmomenten;
● Een inspirerende werkplek op Strijp-S.

Reageren kan middels een mail met motivatie en CV naar info@emoves.nl
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Meer over de organisatie

EMOVES werkt vanuit de visie dat de ‘upward mobility cycle’ de beste manier is om
Urban Culture op een duurzame manier maatschappelijk te verankeren.
De activiteiten van de organisatie zijn verdeeld over 3 inhoudelijke pijlers die worden
ondersteund door een klein team en geleid door een zakelijk directeur die zorgt voor de
zakelijke en organisatorische continuïteit.
(Momenteel wordt gezocht naar een Creative producer/Artistiek leider, die de creatieve
invulling voor zijn/haar rekening neemt.)

Het UC SKILLS programma biedt EMOVES de mogelijkheid om op verschillende
niveaus kennis te maken of je verder te bekwamen in o.a. Dance, Art, Spoken
Word en Music. Deze programma’s worden aangeboden in Eindhoven en de
provincie. Deelnemers kunnen (jonge) beginners zijn, of gevorderde amateurs. Het
aanbod is deels in de wijken en deels in en vanuit onze studio’s in Area 51.

UC MASTERS is het toptalenten programma van EMOVES. Hierin ondersteunen
we 12 talentvolle Urban kunstenaars in hun ondernemer- en kunstenaarschap in een
twee jaar durend programma.

Daarnaast faciliteert en helpt EMOVES evenementen te ontwikkelen die Urban
kunstenaars uit het hele land de mogelijkheid geven zich te presenteren aan een zo
groot mogelijk publiek. Dit UC EVENTS programma kent jaarlijks terugkerende
evenementen, maar spant zich ook in om nieuwe en onbekende evenementen op te
zoeken en te ondersteunen.
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