
Vacature communicatiemedewerker Van Eesterenmuseum

Over het museum
Het Van Eesterenmuseum is hét culturele informatiepunt over de bijzondere opzet van de 
Amsterdamse tuinsteden. Het laat je kennismaken met het cultuurhistorisch erfgoed van 
stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Het museum bestaat uit een buitenmuseum, 
een binnenmuseum (gevestigd in een creatieve broedplaats) en een jaren vijftig-
museumwoning. Het organiseert veel verschillende activiteiten en werkt hoofdzakelijk met 
zeer betrokken vrijwilligers en een klein team van vaste medewerkers.

Half oktober 2017 gaan de deuren open van het Van Eesteren Paviljoen aan de 
Sloterplas.

Mede daarom is het Van Eesterenmuseum op zoek naar een

communicatiemedewerker

voor 4 à 8 uur per week

Functie-inhoud
Als communicatiemedewerker ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, 
uitvoering en coördinatie van verschillende communicatie- & publiciteitsactiviteiten van het 
Van Eesterenmuseum.

De communicatiemedewerker is de schakel tussen de inhoud van het programma en het 
‘op maat’ maken en uitzetten van de communicatie-uitingen, zoals de website, 
nieuwsbrieven, persberichten, acties en campagnes. Mede door jouw inzet bereikt het 
museum de juiste doelgroepen van de verschillende activiteiten die het aanbiedt, door op 
creatieve manieren en via de juiste kanalen te communiceren.

De organisatie bevat een webteam dat zich bezighoudt met de inhoud en het functioneren 
van de website en sociale media. Onze PR-adviseur zorgt daarnaast voor de maandelijkse 
nieuwsbrieven en persberichten, en denkt mee over de communicatiestrategie. Het 
museum werkt met een vaste grafisch vormgever en op projectbasis met andere 
vormgevers.

Taken:
• Het ‘op-maat’ ontwikkelen en verspreiden van onze nieuwsbrieven, persberichten en 
andere communicatie-uitingen
• Afstemmen van de verschillende communicatiemiddelen binnen het museum
• Het bewaken van deadlines
• Beeldredacteur/ persbeeld onderhouden
• Updaten adressenbestanden per doelgroep en het onderhouden van contacten
• Het leggen van contact met mogelijk interessante samenwerkingspartners en gerichte 
doelgroepen voor onze verschillende activiteiten

Welke eigenschappen zoeken wij?
• Relevante opleiding en/of aantoonbare werkervaring
• Een enthousiasmerende schrijfstijl en oog voor de mogelijkheden van sociale media
• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
• Kan zelfstandig en accuraat werken



• Affiniteit met architectuur en stedenbouw
• Ondernemend, creatief en meedenkend
• Bereidheid om zich voor een langere periode (ten minste een jaar) te willen binden aan 
het museum
• Interesse in publieksbereik en de culturele sector

Wat hebben wij te bieden?
• Een mooie kans om (werk)ervaring op te doen en je CV te verrijken
• Toegang tot een groot netwerk in de culturele sector
• Plek om kennis te vergaren en te delen
• Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven
• Werken in een open organisatie met een divers team
• Gezellige en informatieve uitjes met de collega's, zoals de medewerkersdag en 
kerstborrel
• Korting op activiteiten en boeken
• Vrijwilligersvergoeding

Het Van Eesterenmuseum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Heb je interesse en wil je meer weten?
Voor vragen kun je terecht bij Barbara Aukes, coördinator museumzaken.
Stuur je CV en motivatiebrief naar barbara@vaneesterenmuseum.nl

Sluitingsdatum: 13 april 2017.
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