VACATURE: AMBASSADEUR
Wie zijn wij?
Ons eerste project was recepten- en verhalenboek Melk & Dadels – 100 geheime
recepten van Marokkaanse moeders, waarin de familierecepten en -verhalen van
Marokkaanse vrouwen in Nederland werden vastgelegd. Dit jaar kwamen we met de
daarop geinspireerde theatervoorstelling MELK & DADELS, ontwikkeld met Daria
Bukvić en Tofik Dibi.
Je kunt ons ook kennen van familievoorstelling NOUMI, ZUSJE ZEVEN, verhalen- en
receptenboek Maancake & Jasmijn en kinderboeken als Bedtijdverhalen voor rebelse
meisjes, De brieven van Mia en Hoekjes van geluk.
ROSE stories werkt het liefst met een combinatie van bewezen en nieuw talent en zet
in het kader hiervan tevens talentontwikkelingsprojecten op, zoals het ROSE
kinderverhalentraject. Hierin worden illustrators en schrijvers begeleid bij het maken
van hun eerste kinderboek.
ROSE Stories is op zoek naar enthousiaste

Ambassadeurs
die ROSE Stories willen vertegenwoordigen in het land. Als ambassadeur ga je onder
andere naar regionale bijeenkomsten om te vertellen over de voorstellingen van ROSE
Stories. Je hebt een breed netwerk in je eigen regio of gaat enthousiast aan de slag
om die op te bouwen. Ook word je in jouw regio aanspreekpunt voor theaters,
organisaties en bezoekers.
Wat ga je doen?
Het betreft een betaalde functie waarin jij je per direct als ambassadeur in jouw regio
inzet om de theatervoorstellingen van zowel ROSE stories als specifiek de voorstelling
Melk & Dadels onder de aandacht te brengen. Je gaat proactief op zoek naar
organisaties en bezoekers uit jouw regio en werkt aan de onderlinge verbinding en
betrokkenheid met de theaters in jouw regio.
 Je brengt lokale en regionale theatervoorstellingen in kaart en bent een aantal
keer per jaar aanwezig op een evenement om bezoekers te verwelkomen en te
informeren over ROSE stories en haar voorstellingen.
 Je informeert de projectleider (collega’s) over belangrijke evenementen en
kansen voor ROSE stories in jouw regio en over thema’s die leven onder de
doelgroepen.
 Je verspreidt en promoot nieuwe campagnes en initiatieven van ROSE stories in
jouw regio door middel van jouw netwerk, sociale media en het voor jou
bekende theaternetwerk in jouw regio.
Beethovenstraat 32
1077 JH Amsterdam

info@rosestories.nl
www.rosestories.nl

KvK 60967242
IBAN NL64TRIO0254428916



Je schrijft maandelijks een kort verslag over de theater avonden en de reacties
van de bezoekers.

Wie zoeken wij?
Jij bent:
 Proactief en een goede zelfstandige werker;
 Niet bang om voor publiek te spreken en organisaties actief te benaderen;
 Ondernemend, assertief en positief ingesteld;
 Iemand die een sleutelfiguur is in het uitdragen van onze acties en standpunten;
maar ons ook voedt met ideeën en standpunten die je tegenkomt;
 Betrokken bij theaters in jouw regio en woonplaats;
 goed in de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 Minimaal 2 uur per week beschikbaar voor jouw ambassadeursrol;
 Bereid deze positie aan te nemen voor minimaal 1 tot 1,5 jaar (medio 2019).
ROSE stories biedt jou:
 Een breed netwerk en de mogelijkheid tot deelname aan evenementen en
campagnes;
 Inspraak in je activiteiten;
 Een training tot gespreksleider aan tafel;
 Zichtbaarheid van jouw activiteiten op onze website en social media;
 Een royale vergoeding;
 Minimaal 1 jaarlijkse bijeenkomst voor alle ambassadeurs;
 De kans om je maatschappelijk in te zetten voor meer gendergelijkheid in
Nederland;
 Ondersteuning waar nodig;
 Kaarten voor de voorstelling;
 Je ontvangt een paar keer per jaar onze nieuw uitgegeven boeken, voordat ze
op de markt verschijnen;
 Flexibele uren, zelf in te delen.
Wat nu te doen?
Ben je enthousiast en voldoe je aan het profiel, stuur dan een motivatie naar
mahasin@rosestories.nl onder vermelding van “Nieuwe Ambassadeur” waarin je
aangeeft waarom jij onze ambassadeur moet worden! Wij zullen uit de reacties een
selectie maken en de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Reageer
voor 27 oktober!
Selectiegesprekken en trainingsdag
De selectiegesprekken vinden doorlopend plaats en als je door bent plannen we een
kennismakingsdag in met onze huidige ambassadeurs.
www.rosestories.nl
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