
   
De Academie voor Theater en Dans (ATD) is een academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
(AHK) met zestien bachelor-, master- en associate degree opleidingen op het gebied van dans en theater. De 
academie leidt op hoog niveau op voor de beroepspraktijk, zowel nationaal als internationaal. De waarde en 
impact van de kunsten in een veranderende samenleving staan centraal in de ontwikkeling en vernieuwing van 
het curriculum. Er zijn opleidingen tot acteur, theatermaker, mimespeler, danser, choreograaf, theater- of 
dansdocent, en tot regisseur, scenograaf, technisch ontwerper, inspeciënt, productieleider en creative producer.  
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is een hbo-instelling voor kunstonderwijs. Het onderwijs wordt 
behalve door de Academie voor Theater en Dans verzorgd door de Breitner Academie, het Conservatorium van 
Amsterdam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie van Bouwkunst. 
 
DAS Graduate School is in 2016 opgericht door de Academie voor Theater en Dans en bracht de 
masteropleidingen, het lectoraat en research programma’s samen onder één dak. DAS Theatre, DAS 
Choreography, DAS Creative Producing en DAS Research hebben hun krachten gebundeld voor een investering 
in verdere ontwikkeling in onderwijs en onderzoek. 
 
De school is gehuisvest in een recent gerenoveerd goed geoutilleerd gebouw met in het hart de evenementen en 
ontmoetingen tussen de kunsten, wetenschap, onderwijs en samenleving. 
 
DAS Graduate School zoekt per direct een: 

 
Communicatiemedewerker (0,8 fte) 

 
Het betreft een tijdelijke functie tot de zomer van 2020. 
 
Functie-inhoud 
De communicatiemedewerker: 

• verzorgt en faciliteert de online en offline externe communicatie voor de drie (inter)nationale 
masteropleidingen en voor de afdeling research van DAS Graduate School; 

• bedenkt, schrijft en creëert content die voor werving en beeldvorming relevant is; 
• adviseert over de inzet van marketingmiddelen; 
• coördineert communicatietrajecten en -projecten, stelt procedures op en maakt planningen; 
• verzorgt printmedia; 
• levert een bijdrage aan de interne en externe communicatie over relevante onderwerpen en 

stelt nieuws- en persberichten op; 
• beheert de social mediakanalen van de afdelingen van DAS Graduate School; 
• werkt samen met de afdeling communicatie van de Academie voor Theater en Dans. 

 
Functie-eisen 
De kandidaat: 

• heeft tenminste hbo-werk- en -denkniveau; 
• heeft aantoonbare en relevante ervaring met de inzet van (offline en online) communicatie op 

zowel strategisch als operationeel niveau, bij voorkeur binnen de uitvoerende kunsten en/of 
binnen kunstonderwijs; 

• heeft ervaring met content managementsystemen; 
• heeft ervaring met social media en bij voorkeur ook met webanalyse; 
• heeft ervaring met printmedia; 
• beschikt over een zeer goede Engelse en Nederlandse schrijfvaardigheid; 
• kent de ins en outs van sociale netwerken/social media; 
• maakt makkelijk contact met collega’s en studenten; 
• werkt zelfstandig, maar is ook een teamspeler; 
• heeft bij voorkeur affiniteit met kunstonderwijs en met hedendaagse kunst; 
• is flexibel, gestructureerd, proactief en heeft gevoel voor humor. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De functie is ingeschaald in schaal 8 
(maximaal € 3386,57 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Inschaling is mede afhankelijk van 
opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Een dertiende maand maakt deel uit van het pakket 
arbeidsvoorwaarden. 



   
Inlichtingen en sollicitaties 
Sollicitatiebrieven, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kunnen tot en met 6 januari 2020 
verstuurd worden naar de Academie voor Theater en Dans, t.a.v. Daniëlle van Sundert, via e-mail 
naar vacature-atd@ahk.nl onder vermelding van ‘communicatie DAS Graduate School’. 
 
De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in de week van 13 tot en met 17 januari 2020. 
 
Wij willen een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in 
gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de 
AHK.  
 
Meer informatie over de AHK en de ATD is te vinden op www.ahk.nl. 
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