
 

 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO-

bachelor- en masteronderwijs, alsmede vooropleidingen.  

 

Het Koninklijk Conservatorium is een internationaal gerenommeerd instituut op het 

gebied van muziek en dans dat studenten opleidt voor de top van de muziek- en 

danswereld. We werken met passie voor en met de studenten om hen hierin te 

begeleiden. Er wordt een breed scala aan opleidingen geboden, waarvan enkele 

uniek in Nederland. Het conservatorium is internationaal georiënteerd; meer dan de 

helft van de studenten en ook een groot aantal docenten komt uit het buitenland. De 

school is al vele jaren volop aanwezig in het hart van het Haagse muziek- en 

dansleven en werkt nauw samen met culturele partners in tal van evenementen en 

festivals. De professionaliteit en bevlogenheid die wij van onze studenten 

verwachten, zien we ook terug bij onze collega’s.  

 

De afdeling Marketing & Communicatie bestaat uit vier mensen en is verantwoordelijk 

voor de werving van (inter)nationale studenten, het opzetten van campagnes voor de 

vele concerten, online communicatie, PR en interne communicatie. Per 1 september 

zijn we voor ons team op zoek naar een  

 

 

medewerker Communicatie & Pers  (0,8 fte) 

 

 

Waar houd jij je zoal mee bezig? 

 Het bedenken en produceren van interne en externe 

communicatiecampagnes en events t.b.v.:  

o voorlichting over onderwijs  

o (inter)nationale studentenwerving  

o publiekswerving voor concerten en voorstellingen  

 Planningen opstellen en bewaken i.s.m. het hoofd van de afdeling, de online 

marketeer en ontwerper 

 Opstellen en bewaken van projectbudgetten 

 Ontwerp- en drukwerkbegeleiding  

 Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de interne en externe publicaties 

 Schrijven van persberichten, nieuwsartikelen, voorlichtings- en 

publiciteitsmateriaal 

 Actief benaderen van de pers en onderhouden van perscontacten 



 

 

 De coördinatie van interview-aanvragen en begeleiden van pers  

 Content (tekst en beeld) creëren voor de website, nieuwsbrieven en eigen 

social media 

 

Jouw Profiel 

Je hebt een relevante opleiding op hbo- dan wel universitair niveau en enkele jaren 

werkervaring in een vergelijkbare functie en branche. Je kent het medialandschap en 

bent gewend om verschillende projecten tegelijk te draaien en kunt gemakkelijk 

schakelen tussen de vele verschillende werkzaamheden. Je weet op creatieve en 

effectieve wijze diverse relevante doelgroepen te bereiken met de juiste off- en online 

communicatiemiddelen. Je kunt diplomatiek en met humor omgaan met de druk 

vanuit de diverse afdelingen. Zowel intern als extern weet je mensen te overtuigen 

om met je samen te werken. Je onderhoudt en gebruikt je netwerk om de doelen van 

de afdeling te realiseren. Je hebt goede redactionele vaardigheden en beschikt over 

communicatiekracht, je brengt je ideeën en meningen op heldere, begrijpelijk en 

correcte wijze over. Zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal. Daarnaast heb je 

affiniteit met muziek en dans.  

 

Wat bieden wij jou? 

Het conservatorium biedt jou een inspirerende en informele werkomgeving. Je wordt 

onderdeel van een team, maar kunt in grote vrijheid je werk verrichten. Wij hechten 

veel waarde aan een goede werk/privé balans. Het is aan jou om in overleg met je 

leidinggevende keuzes te maken die je loopbaan bij het conservatorium 

ondersteunen.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Het betreft een structurele functie, waarbij gestart wordt met een tijdelijk 

contract 

 Salaris gebaseerd op opleiding en relevante werkervaring (schaal 9 hbo-cao) 

• Aanstellingsomvang 0,8 fte 

• Ruime verlofregeling 

• Vakantietoeslag van 8% en vaste eindejaarsuitkering van 8,3% 

• Goede pensioensregeling 

• Mogelijkheden om tegen gunstige premies deel te nemen aan collectieve 

ziektekostenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering 

 

  



 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen Marleen Leroy, hoofd 

marketing & communicatie, 070 315 15 28. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum 

vitae, kunnen tot uiterlijk 10 augustus worden gericht aan werving@koncon.nl.  

De eerste ronde gesprekken vinden plaats in de week van 20 augustus en een 

eventuele tweede ronde de week daarop. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:werving@koncon.nl

