1

VACATURE MEDEWERKER COMMUNICATIE & MARKETING
Museum in oprichting M. in Almere zoekt een Medewerker marketing &
communicatie (m/v/x) voor 20 uur per week | Vacature voor een Betaalde functie,
Parttime | Sluitingsdatum: 29 mei 2022
M. - MUSEUM IN OPRICHTING
M. is het begin van een nieuw museum voor immersieve kunst en landschapskunst in
Almere. Wij geloven dat je creativiteit nodig hebt om je een andere (betere) wereld voor
te kunnen stellen. En dat iedereen die creativiteit in zich heeft. M. wil helpen om die
creativiteit naar boven te halen.
Dit doen we door immersieve kunstervaringen te creëren, waarbij je mag kijken, voelen,
maken en proberen. We maken van bezoekers actieve deelnemers. Daarmee zorgen
we voor een persoonlijke ervaring die je bijblijft. Zo planten we zaadjes in je hoofd om
de wereld om je heen voortaan net iets anders te bekijken.
M. is een museum in oprichting, dat de komende jaren het concept voor het nieuwe,
uiteindelijke museum test in een eigen kunstpaviljoen met twee zalen en tijdens
verschillende projecten op locatie in Almere en Flevoland. Tot en met 2025 wordt het
nieuwe kunstmuseum inhoudelijk, zakelijk en organisatorisch verder uitgewerkt.
M. wil er voor iedereen zijn. Dat vraagt ook een andere aanpak. We gaan niet uit van
wat we zelf denken dat goed is, maar doen voortdurend onderzoek en leren van onze
bevindingen. Op deze manier willen we uitgroeien tot een eigentijdse
museumorganisatie, een verbinder voor het culturele veld, een goede werkgever en een
nieuw icoon voor Almere, voor Flevoland én de (inter)nationale kunstwereld.
MEDEWERKER COMMUNICATIE & MARKETING
20 uur per week
Als Medewerker communicatie & marketing help jij bij het verder op de kaart zetten van
M. Met jouw creativiteit, vlotte pen en on- en offline skills weet jij de community van M.
te boeien, te binden en te vergroten.
Jouw taken en verantwoordelijkheden
•
Samen met de coördinator communicatie & marketing ontwikkel je plannen om
M. verder op de kaart te zetten.
•
Je bedenkt (mede) campagnes voor de activiteiten van M. en voert deze uit;
•
Je creëert content en onderhoudt de website en social media van M.;
•
Je schrijft teksten, waaronder persberichten en de nieuwsbrief;
•
Je onderhoudt het contact met vormgevers, leveranciers, media, (culturele)
partners en andere relaties van M.;
Wie ben jij?
•
Je hebt minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie;
•
Je bent creatief en weet dit om te zetten in concrete ideeën en uitingen;
•
Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en ook Engels is voor jou geen
probleem;
•
Je hebt ervaring in de culturele sector of een grote passie voor cultuur;
•
Je hebt een passie voor social media en uitstekende vaardigheden op dit
gebied;
•
Je hebt ervaring met Wordpress als content management systeem;
•
Je werkt graag samen en kan ook goed zelfstandig werken;
•
Je bent leergierig, sociaal, resultaatgericht en stelt je flexibel op;
•
Je hebt een proactieve werkhouding en kunt goed projectmatig werken;
•
Als je ervaring hebt met Adobe Indesign, Photoshop en Illustrator, is dat een
voordeel;
•
Je woont bij voorkeur in Almere of Flevoland of hebt er in ieder geval een sterke
binding mee.
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Wij bieden
•
Een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
•
Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden volgens schaal 8 van de
Museum CAO;
•
Een plek in ons gezellige en dynamische team;
•
De kans om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuw museum.
Meer weten?
Heb je vragen, neem dan contact op met Michelle Roos via michelle.roos@jijbentm.art.
Reageren?
Ben jij de medewerker communicatie & marketing die wij zoeken? Stuur dan uiterlijk 29
mei je sollicitatie naar communicatie@jijbentm.art.
Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden,
cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof et cetera) is een belangrijk
aandachtspunt van M. M. streeft dan ook naar een evenwichtig samengesteld team.
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