
 

 

 
 

 

Museum de Fundatie is een nationaal en internationaal geprofileerd museum. Een 

propagandist voor de beeldende kunst voor iedereen. Effectief, trendsettend en 

vindingrijk heeft het museum zich bij een groot en breed publiek weten te agenderen en 

positioneren. 

Museum de Fundatie is per direct op zoek naar een 

 

Coördinator Marketing en PR (m/v), 32 uur per week 

De functie 

In nauwe samenwerking met de directeur geeft de coördinator Marketing en PR invulling aan de 

marketing en communicatie van het museum en draagt hij of zij zorg voor de uitvoering ervan.  

Belangrijkste werkzaamheden 

 Persbenadering en begeleiding; 

 Campagneontwikkeling, planning, bewaking en analyse met betrekking tot tentoonstellingen 
en het instituut als geheel; 

 Coördinatie inzet sociale media; 

 (Eind)redactie op communicatie-uitingen; 

 Aansturen ontwerpbureaus, drukwerkbegeleiding; 

 Participatie in diverse samenwerkingsverbanden; 

 (Doen) uitvoeren van publieksonderzoek. 

Profiel 

 Je hebt een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, aangevuld met ruime meerjarige 

ervaring in een vergelijkbare positie; 

 Je kent het (inter)nationale museale veld en de kunstwereld; 

 Je hebt een praktische instelling in combinatie met gevoel voor strategische aspecten van 

Marketing en PR; 

 Je hebt een goed organisatievermogen, bent alert, punctueel en initiatiefrijk; 

 Je beschikt over uitstekende schrijf- en redactionele vaardigheden; 

 Je kent de in/outs van digitale promotie; 



 Je bent een stevige stressbestendige persoonlijkheid met uiteraard uitstekende 

communicatieve vaardigheden. 

Aanbod 

Salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 2.433 en maximaal € 3.114 (Schaal 

8) bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8 % vakantietoeslag en 6,4 % eindejaarsuitkering. 

De uitloopschaal is schaal 9.  Museum de Fundatie volgt de Museum cao, maar kent een eigen 

arbeidsvoorwaardenregeling.  

Voldoe jij volledig aan het geschetste profiel? Maak dan vóór 23 januari 2017 je interesse in deze 

functie kenbaar door je motivatie en actueel cv per e-mail te sturen naar: 

vacature@museumdefundatie.nl, t.a.v. dhr. Ralph Keuning. Neem voor eventuele vragen over de 

functie contact op met het museum via ditzelfde mailadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


