Gezocht: Medewerker marketing en communicatie
(vrijwilligerswerk)
Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van (een deel van) je vrije tijd? Of wil
je graag werkervaring opdoen bij een museum in ontwikkeling? Vind je het leuk
om een verbouwing en herinrichting en het invoeren van een nieuwe huisstijl van
dichtbij mee te maken? Maak je graag content met boeiende teksten, video en
foto’s? Dan is de functie van medewerker marketing en communicatie bij het
Noordelijk Scheepvaartmuseum / Museum aan de A echt iets voor jou! Op onze
afdeling marketing en communicatie draait alles om het museum zichtbaar te
maken – online en offline. In woord en in beeld. We organiseren activiteiten,
evenementen, campagnes en acties. We schrijven persberichten en
nieuwsbrieven en maken uiteraard gebruik van onze website en social media
kanalen en YouTube. We bieden je graag de mogelijkheid om je netwerk op te
bouwen en te ontdekken of werken in een museum of een andere culturele
instelling iets voor je is!
Wie zijn wij?
Binnenkort veranderen wij van Noordelijk Scheepvaartmuseum in Museum aan de
A. Een museum over de rijke Groninger geschiedenis. Het museum dat het verhaal
van Groningen vertelt en verbindt met de opgaven van vandaag. Relevant,
verbinding, toegankelijk, zelfbewust en lef zijn onze kernwaarden. Museum aan de
A is een museum van, voor en door Groningen.
Wie ben jij?
• Jij schrijft boeiend en/of je kunt werken met Canva, Photoshop of indesign
• Je kent de ins en outs van instagram en facebook en TikTok
• Je wil graag meehelpen met het organiseren van activiteiten en events
• Je bent nieuwsgierig en enthousiast en kunt samenwerken in een team
• Je bent bij voorkeur langere tijd op oproepbasis of na afspraak beschikbaar

Wat bieden wij?
• Een leuke werkomgeving in ons mooie middeleeuwse gebouwen in hartje
stad, enthousiaste collega's en een informele sfeer
• De optie om kennis te maken met het werken in een museum
• Regelmatige lezingen over verschillende museale onderwerpen en borrels
voor vrijwilligers waarbij je je netwerk kunt vergroten
• (Dit is een vacature voor vrijwilligerswerk. Helaas staat er dus geen financiële
vergoeding tegenover)
Interesse?
Wij werken met de Code Diversiteit & Inclusie en streven ernaar om
programma’s voor iedereen te maken. Dit is alleen mogelijk door onderwerpen
vanuit verschillende perspectieven te benaderen en ook binnen onze teams in te
zetten op diversiteit. Wij willen iedereen hartelijk uitnodigen om te solliciteren.
Helaas moeten wij nog wel de kanttekening maken dat onze gebouwen moeilijk
toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Een verbouwing gaat hier
in de toekomst verandering in brengen.
Herken je jezelf in het functieprofiel? Stuur dan jouw motivatie en CV vóór 15
maart sturen naar Karlijn (k.donders@noordelijkscheepvaartmuseum.nl).
Twijfel je of de functie bij je past, en ben je benieuwd naar ander
vrijwilligerswerk in ons museum, bijvoorbeeld binnen de afdelingen collectie,
techniek, educatie of bij de balie? Neem dan gerust contact op met Nicki, onze
vrijwilligerscoördinator (n.guenther@noordelijkscheepvaartmuseum.nl). Zij
maakt graag een afspraak met je om samen te kijken welk vrijwilligerswerk bij je
past.

