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Critical Mass speelt met moeilijke thema’s die iedereen in de samenleving raken. Onze interactieve 
en multimediale ervaringen openen ogen en laten mensen reflecteren op hun eigen houding en 
gedrag. Zo krijgen we gesprekken (weer) op gang en activeren we mensen om zich in te zetten voor 
een inclusieve samenleving. 
 
 
Voor ons nieuwste project “de Angstfabriek” zijn wij op zoek naar een �
�

Publiciteits- en marketingmedewerker (0,6 fte, uit te breiden tot 
0,8 fte) 
 

Over het project 
In ons nieuwste project de Angstfabriek ontwikkelt Critical Mass een ‘fabriek’ die klanten als overheden, 
politieke partijen, bedrijven en organisaties ondersteunt in het professioneel manipuleren van angst, zoals voor 
terrorisme, Islam, klimaatverandering en voedselveiligheid. Dit gedachte-experiment confronteert bezoekers 
met hoe we gegijzeld worden door maatschappelijke angst en wie hiervan slachtoffer zijn, maar ook hoe we hier 
weerstand tegen kunnen bieden en onszelf kunnen wapenen tégen angst. De Angstfabriek komt opeenvolgend 
in Utrecht, Eindhoven en Den Haag te staan.  
 
De ervaring van de Angstfabriek wordt versterkt door een randprogrammering met o.a. inhoudelijke podcasts, 
prikkelende communicatie, aanvullend educatief materiaal gericht op mediawijsheid en evenementen met 
lokale partners.   
 

Over de functie 
De komende maanden wordt de Angstfabriek ontwikkeld. Een communicatie-expert springt zo snel mogelijk 
aan boord om een vernieuwende strategie te ontwikkelen, waarmee we publiek trekken voor dit project en het 
onderwerp angstmanipulatie laten leven in de samenleving. Ook ondersteun je in de opbouw van een 
community rondom dit project, inclusief een eventuele crowdfund-actie. Naast het creatieve brein voer jij zelf 
ook de campagne uit. Samen met de project- en productieleider ga je aan de slag om dit project te laten 
slagen. 
 
De functie is met 0,2 fte uit te bouwen voor overige communicatie-werkzaamheden voor de andere projecten 
bij Critical Mass.  
 

Over jou 
Onze ideale communicatie-expert weet als geen ander publiek voor dit project te trekken. Je ontwikkelt een 
sterke en onderscheidende strategie, en vertaalt deze in concrete acties. Je bent hierin creatief en 
ondernemend, en durft buiten de gebaande paden te treden. Je hebt goede ideeën hoe je een community 
rondom dit project opbouwt, en beschikt over een netwerk dat je hiervoor kunt inzetten.   
 
Je bent niet alleen strategisch sterk, maar je bent ook een echte doener. Je weet van aanpakken, ook als er nog 
veel onduidelijk is. Je schrijft persberichten, maakt posts voor social media, denkt mee over het 
randprogramma, en communiceert hierover. Je voelt je betrokken bij het team en het project, en springt in als 
er gaten vallen.  
 
Sluit dit profiel slechts gedeeltelijk bij je aan, maar ben je wel overtuigd dat jij de juiste persoon bent om dit 
project te doen slagen? We staan ook voor open voor andere constructies, dus doe vooral een voorstel.    
 

Wat vragen wij? 
-  Hbo werk- en denkniveau.  
-  Ervaring in het opzetten van creatieve campagnes en marketing van culturele projecten. 
-  Verstand van (sociale) media, en hoe je dit het best kunt inzetten om een maatschappelijke buzz te 

creëren.  
-  Improvisatievermogen en doortastendheid: je bent niet bang om in het diepe te springen. 
-  Je bent taalvaardig en weet hoe je met aansprekende teksten mensen kunt raken en activeren.   
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-  Affiniteit met de thematiek van het project. 
 

Wat bieden wij?  
- Veel vrijheid om zelf initiatieven te ontplooien en het project succesvol uit te voeren.  
- Een contract voor een half jaar, met mogelijkheid tot verlenging. 
-  Een contract van 24 - 32 uur in de week. 
-  Salarisindicatie: tussen de € 2.595 en € 2.917 (op basis van een 40-urige werkweek, inclusief 

pensioenbijdrage, exclusief 8% vakantiegeld), afhankelijk van werkervaring. 
 

Meer informatie en reacties: 
Word je enthousiast van deze functie? Laat het ons weten! We ontvangen graag uiterlijk 16 september je cv en 
brief, waarin je ook voorbeelden geeft van eerdere campagnes en communicatie-uitingen waar je aan mee hebt 
gewerkt. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 en 24 september.  
 
Critical Mass hanteert een aannamebeleid gericht op diversiteit. We nodigen geïnteresseerden met een 
cultureel diverse achtergrond daarom graag actief uit te solliciteren. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je via de mail met projectleider Hiske Arts contact opnemen. Als je 
meer wil weten over het project, kun je via de mail bij Hiske@criticalmass.nl een projectplan opvragen. De 
eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 20 september.  
 
!


