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BOKS Jongerencultuurhuis zoekt een enthousiaste 
communicatiemedewerker! Weet jij van aanpakken en durf jij jezelf 
communicatiespecialist te noemen?  
 
Dan zoeken wij jou! 
 
Wie zijn wij? 
BOKS Jongerencultuurhuis is een stichting die zoveel mogelijk Utrechtse jongeren hun creatieve talenten wil 
laten ontdekken, ontwikkelen en presenteren. Extra aandacht hebben we daarbij voor die jongeren met een 
relatief grote afstand tot cultuurparticipatie. Onze activiteiten zijn daarom gericht op kennismaking, 
amateurkunsteducatie, talentontwikkeling, productie, presentatie en 
doorstroom. We opereren vanaf ons hoofdkantoor in Kanaleneiland maar hebben activiteiten in meerdere delen 
van de stad Utrecht. (focus Kanaleneiland, Overvecht, Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern) 
Met een klein team bevlogen cultuurprofessionals in combinatie met een pool van jonge 
makers/kunstvakdocenten en partners uit o.a. de cultuur-,welzijns- en onderwijssector werken wij met en voor 
jongeren aan artistieke talentontwikkeling. Door middel van workshops, werkplaatsen, producties en events 
realiseren we wekelijks 150-200 deelnames door jongeren tussen de 10 en 26 jaar vanuit de Utrechtse wijken. 
 
PROFIEL 
Als communicatiespecialist hou je je bezig met alle facetten van communicatie binnen onze stichting. Je schrijft 
en redigeert teksten, beantwoordt persvragen, ontwikkelt communicatiemiddelen en ondersteunt en werkt nauw 
samen met de directie en programmaleiders. En heel belangrijk, je denkt altijd vanuit onze doelgroep en 
stakeholders. 
 
• Je ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen en –adviezen; 
• Je weet onze visie te vertalen naar een passende marketing- en contentstrategie 
• Je weet hoe je de juiste mensen betrekt bij lopende en nieuwe projecten, video-/ fotografen, vormgevers 

etc. 
• Je bewaakt de huisstijl en verzorgt allerlei online en offline communicatiematerialen; 
• Je voert regie over de communicatiemail met berichten en vragen van journalisten, inwoners, en partners 

en je onderhoudt contact met leveranciers; 
• Je kunt het team inspireren en activeren tot het inslaan van nieuwe paden  
• Je bent goed met social media en weet ons goed online te profileren via de verschillende kanalen aan 

verschillende doelgroepen 
 
Wat breng je mee? 
• Je hebt een hbo-opleiding in de richting van communicatie en bent geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen 

binnen het vakgebied; 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; 
• Je schrijft makkelijk en aanstekelijk 
• Je bent energiek en flexibel, proactief en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Je hebt affiniteit jongeren  en voelt je thuis in een cultureel diverse en inclusieve omgeving 
• Je bent bij voorkeur woonachtig in Utrecht.  
• Niet noodzakelijk maar wel een pre; je hebt ervaring op het gebied van vormgeving, foto en/of 

videobewerking en branding. 
 
AANBOD 

• Mooie uitdaging bij een groeiende en inspirerende organisatie 
• Open organisatiecultuur met een hecht team met ruimte jezelf te ontwikkelen 
• Flexibele werktijden met vaste overlegmomenten 
• Vergoeding is op basis van een financiële basisafspraak die in verhouding staat tot de vergoeding van 

de andere teamleden. 
 

Geïnteresseerd?  
Mail je motivatiefilmpje en beknopte cv naar info@bokscultuurhuis.nl o.v.v. Sollicitatie communicatiespecialist ter 
attentie van Halima el Ghamarti, directeur-bestuurder. Sluitingsdatum: 29 januari 2021  
Gesprekken in week 2 en 3 van februari. Start werkzaamheden 1 maart. 


