
 
 

 
Wij zoeken per 20 augustus: 
een marketing- en communicatiemedewerker (32 uur) 
 
Trias 
Bij Trias kan iedereen zijn of haar creatieve talent ontplooien in muziek, dans, theater, 
musical, beeldend en nieuwe media. Dat doet Trias door cursussen, workshops en 
evenementen te organiseren in de vrije tijd en door kunsteducatie aan te bieden in het 
onderwijs. Trias richt zich met haar programma op inwoners van Rijswijk en 
Leidschendam-Voorburg. 

De functie en werkzaamheden 
Je werkt in een klein team in een levendige en culturele omgeving. Je draagt zorg voor 
alle offline en online marketing- en communicatie activiteiten van Trias, bedoeld om 
Trias en haar activiteiten bekend te maken bij een breed publiek. Je verricht 
werkzaamheden voor de vrijetijdsactiviteiten en de onderwijsactiviteiten van Trias, zoals 
het onderwijsproject Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Je initieert, ontwikkelt en voert diverse acties en campagnes uit. Je ontwikkelt en 
beheert de website en de social media en maakt rapportages over de resultaten in deze 
kanalen. Je schrijft teksten voor nieuwsbrieven, de website, persberichten en andere 
uitingen. Je begeleidt de vormgeving en productie van de communicatiemiddelen.  

Wie zoeken wij?  

 Je bent proactief en kan goed zelfstandig werken. 
 Je bent continu actief op onze social media kanalen. 
 Je hebt ervaring met Google adwords en google analytics.  
 Je hebt ervaring met CMS systemen. 
 Je hebt affiniteit met sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram. 
 Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel in woord als geschrift. 
 Ervaring met Photoshop (of Indesign) is een pré. 

Jouw profiel 
 Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau. 
 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.  
 Je woont in Zuid-Holland.  

Interesse? 
Kijk voor meer informatie over Trias op www.stichting-trias.nl. Mail je motivatie en cv 
uiterlijk 18 juni naar sollicitatie@stichting-trias.nl. De functie is schaal 8, cao 
Kunsteducatie. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Sigrid 
Verdonck, coördinator marketing & communicatie via 070 396 9266. De eerste 
gesprekken staan gepland op 25 juni (ochtend) en 26 juni (middag). Het tweede gesprek 
vindt plaats op 2 juli. 
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