
 

ZOEKT 

 

Museum De Buitenplaats is één van de vijf musea van provinciaal belang in Drenthe. 

Opgericht vanuit een particulier initiatief is het in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een 

aantrekkelijke bestemming voor een breed publiek: van bezoekers met liefde voor 

figuratieve kunst, tuinen, muziek, theater en literatuur tot liefhebbers van historische en 

moderne architectuur.  

We werken met een kleine staf en veel vrijwilligers op een bijzondere locatie in het centrum 

van Eelde. En nu zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste collega als 

 

MEDEWERKER COMMUNICATIE, PR EN MARKETING 

20-24 uur per week 

 

De functie  

Als medewerker Communicatie, PR en Marketing verzorg je de (digitale) in- en externe 

informatievoorziening over tentoonstellingsprojecten, educatieactiviteiten en evenementen via 

de website, sociale media en andere publicatiekanalen. Hiërarchisch valt jouw functie direct 

onder de dagelijkse leiding van de directeur. Tevens ben je aanspreekpunt voor alle 

stafmedewerkers betreft communicatie, PR en marketing.  

 

De primaire werkzaamheden richten zich op succesvolle publiciteit, marketing en 

communicatie van Museum De Buitenplaats. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en 

uitvoeren van communicatiecampagnes, waaronder drukwerk. Je schrijft persberichten en 

onderhoudt het contact met de pers. Waar nodig lever je teksten aan voor jaar- en 

beleidsplannen en verzorg je communicatieplannen voor subsidie- en sponsorverzoeken.  

 

Wat ga je doen? 

In samenwerking met een extern marketingbureau verzorg je de (digitale) in- en externe 

informatievoorziening, waaronder: 

- Het maken van aantrekkelijke content en advertising voor social media; 

- Het onderhouden van de website; 

- Het verzorgen van mailingen, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen en persberichten; 

- Het bewaken van de huisstijl; 

- Het coördineren van de te ontwikkelen offline materialen zoals flyers en posters. 

 

PR-werkzaamheden: 

- Het generen van publiciteit middels radio, televisie, krant en andere media; 

- Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes inzake tentoonstellingen.  

 

 

 



Wie ben jij? 

Wij zijn opzoek naar een collega die zelfstandig ideeën kan aandragen wat betreft 

communicatiecampagnes en een brede kijk heeft op hoe Museum De Buitenplaats grotere 

bekendheid kan generen, zodat nog meer bezoekers kunnen genieten van wat wij te bieden 

hebben. Iemand die zelfstandig, maar ook graag in teamverband werkt. Daarnaast schrikken 

deadlines niet af en moet er snel geschakeld kunnen worden tussen verschillende projecten 

zonder dat daarbij het overzicht uit het oog wordt verloren. Een creatieve geest met een goed 

gevoel voor taal en tot slot een vlotte pen waarmee mensen geënthousiasmeerd worden.  

 

Functievereisten: 

 Een relevante afgeronde opleiding gerelateerd aan marketing en/of communicatie; 

 Affiniteit met kunst en cultuur is een pré; 

 Relevante werkervaring; 

 Gedegen kennis op gebied van social media; 

 Zeer goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands 

en bij voorkeur in het Engels; 

 Zelfstandig, flexibel, creatief, stressbestendig en verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Ruime ervaring met Microsoft Office en bij voorkeur ook met Adobe Creative Cloud; 

 Op de hoogte van ontwikkelingen in je vakgebied en een visie daarop; 

 Kennis of ervaring met Photoshop en Illustrator is een pré. 

 

Wat biedt Museum De Buitenplaats: 

• Een afwisselende en veelzijdige functie; 

• Een hecht en toegewijd team; 

• Een salaris op basis van kennis en ervaring; 

• De aanstelling is in eerste instantie voor een half jaar met intentie tot verlenging bij 

wederzijdse tevredenheid.   

 

Meer informatie 

Herken jij jezelf, maar heb je nog vragen of wil je meer informatie ontvangen over 

bovenstaande vacature? Neem dan contact op met Hanneke Hoekstra: 

h.hoekstra@museumdebuitenplaats.nl  

 

Sollicitatie 

Ben jij de Medewerker Communicatie, Marketing en PR die wij zoeken?  

Solliciteer dan voor 23 september 2022 met motivatie en CV onder vermelding van ‘Vacature 

Medewerker Communicatie, Marketing en PR’ ter attentie van Hanneke Hoekstra: 

h.hoekstra@museumdebuitenplaats.nl.  

Reacties na bovengenoemde datum worden op een reservelijst gezet.  

 

Museum De Buitenplaats onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en streeft naar een 

divers personeelsbestand. We moedigen dan ook iedereen die op basis van kennis en 

ervaring geschikt denkt te zijn voor deze functie van harte aan om te solliciteren. 
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