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SPRING presenteert jaarlijks twee internationale podiumkunstfestivals in Utrecht; het tiendaagse SPRING 
Performing Arts Festival op verschillende locaties in de stad in mei en het driedaagse SPRING in Autumn in 
oktober, in samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht. SPRING programmeert en produceert werk van 
(internationale) theatermakers en choreografen die de grenzen van genres opzoeken waardoor cutting 
edge werk in nieuwe vormen ontstaat. Het zijn kunstenaars die reflecteren op de wereld van vandaag en 
de wereld van morgen, met een seismografisch gevoel voor de ontwikkelingen die eraan komen. SPRING 
is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en het publiek dat nieuwe perspectieven, ontwikkelingen en 
verhalen tot zich wil nemen.  

De volgende editie van SPRING Performing Arts Festival vindt plaats van 18 t/m 27 mei 2023. 
Gedurende 10 dagen staan er meer dan 20 producties op het programma in theaterzalen, op andere 
bijzondere locaties en in de publieke ruimte in Utrecht.  
 
Voor het team Marketing & Communicatie zoeken wij een ervaren:  
 

Medewerker Marketing & Communicatie (Freelance/ZZP/tijdelijk) 
half jan t/m half juni 2023, 4 dagen per week 

 
Functieomschrijving 
Het kleine en bevlogen kernteam van SPRING - onder wie Hoofd Marketing & Communicatie - werkt het 
hele jaar door aan de organisatie van beide festivals. Door de piek in werkzaamheden breidt Marketing 
& Communicatie richting het festival uit naar een team van 4 personen. Het team spant zich in voor 
een optimale zichtbaarheid van zowel het festival als het programma, voor het vergroten van de 
betrokkenheid van het (potentiële) publiek en voor het optimaliseren van de zaalbezetting. Samen 
werk je aan de doorontwikkeling en uitvoering van de marketingstrategie van SPRING. Je bent onder 
andere verantwoordelijk voor doelgroepgerichte publiciteit en media partnerships alswel voor de 
productie en distributie van de communicatiemiddelen in samenwerking met het ontwerpbureau. 
 
Profiel 
Voor deze functie zoeken we een medior/senior medewerker met tenminste 5 jaar relevante 
werkervaring, een actief pers- en media netwerk en een liefde voor de podiumkunsten. Je werkt 
resultaatgericht, gestructureerd en hebt oog voor detail. Je beschikt over een vlotte pen en een 
professionele beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je kunt zelfstandig werken, krijgt 
energie van deadlines en je bent bereid om in aanloop naar en tijdens het festival lange(re) dagen en 
fulltime beschikbaar te zijn. 
 
Wat bieden we jou? 
SPRING is een waardegedreven en wendbare organisatie. Het kantoor van SPRING zit hartje centrum aan 
de Ganzenmarkt boven Theater Kikker. We hebben een informele werkomgeving met korte lijntjes én een 
gezamenlijke lunch. Het type aanstelling is bespreekbaar. Uitgangspunt is de CAO Theater en Dans 
(schaal 6). Inschaling op basis van opleiding en ervaring. Exacte aanvang van de opdracht en bepaling 
van de werkdagen in overleg. 
 
Enthousiast? Reageer! 
Mail je motivatiebrief en CV o.v.v. Medewerker M&C uiterlijk woensdag 14 december aan Pauline 
van Kordelaar, Hoofd Marketing & Communicatie ad interim via sollicitatie@springutrecht.nl. De 
gesprekken worden gevoerd op maandag 19 december. Voor vragen kun je ook naar dit adres 
mailen. 
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