ProCom. medewerker Flor de Fango
Zorg jij er samen met het team voor dat Flor de Fango soepel
draait?
Arnhem | Gelderland

Waar zet jij je voor in?
Stichting Flor de Fango behoort tot de oudste Argentijnse tangoscholen in Nederland. Naast onze danscursussen is
er een diversiteit aan lokale en (inter)nationale gasten die onze dans- en muziekevenementen bezoeken. Jij bent als
ProCom. medewerker degene die Flor de Fango en al haar activiteiten regionaal en nationaal op de kaart zet.
Je bent medeverantwoordelijk voor de on- en offline publicaties over cursussen, workshops en evenementen,
branding, huisstijl en het uitvoeren van het communicatieplan.
Je geeft advies over het plaatsen van content, je kan flyers, posters en advertenties opzetten en kan operationeel,
tactisch en strategisch meedenken. Mede dankzij jouw inzet wordt de zichtbaarheid van Flor de Fango verbeterd
en weten dansliefhebbers hun weg naar onze dansschool en evenementen nog beter te vinden.

Wie ben je?
•

Je hebt al enige ervaring in Communicatie & PR en bent zeer vaardig in de Nederlandse taal.

•

Je hebt een open houding, je bent sociaal en communicatief vaardig.

•

Je bent flexibel inzetbaar. Het werken op doordeweekse dagen en in het weekend is voor jou geen probleem.

•

Het is een pré als je al een tijdje aan Flor de Fango verbonden bent.

•

Je woont in (omgeving) Arnhem.

Wat bieden wij jou?
Wil jij het beste uit jezelf met ons delen? Dan ben je bij Flor de Fango aan het juiste adres, wij geven talent de
ruimte en een passende beloning. We leren je de Argentijnse tango, een dans die jouw wereld in veel opzichten
kan verrijken.

Enthousiast?
Kun jij ons overtuigen met jouw ervaring, maar bovenal met jouw persoonlijkheid en drive? Dan willen we graag
kennismaken. Stuur je e-mail naar info@flordefango.nl onder vermelding van ‘Vacature ProCom. medewerker’.

