
Het Frans Hals Museum geniet internationale bekendheid, met name vanwege zijn uitmuntende collectie 

Haarlemse meesters uit de 16e en 17e eeuw, waaronder de grootste verzameling schilderijen van Frans Hals ter 

wereld, en zijn toonaangevende tentoonstellingen hedendaagse kunst. Het museum is gevestigd in twee 

sfeervolle 17e-eeuwse panden en stelt zich ten doel om het publiek te laten kennismaken met de ongekende 

bloei van de schilderkunst in de Gouden Eeuw en met internationale ontwikkelingen in de eigentijdse beeldende 

kunst. Op dit moment is de blockbuster-tentoonstelling “Frans Hals en de Modernen” in het museum te zien.  

 

Het Frans Hals Museum  zoekt per direct voor de afdeling Publiekszaken een: 

  

   Werkervaringsplek Marketing en Communicatie  

   (32 uur per week voor minimaal 4 maanden) 

 

Binnen deze functie maak je deel uit van het marketing- en communicatieteam en ondersteun je de coördinatoren 
marketing en communicatie bij Frans Hals en de Modernen. 
 
Inhoud van de functie:  

 

 Online redactie 

o Berichten schrijven en posten op social media 
o E-nieuwsbrieven schrijven en versturen 
o Websites actualiseren en verlevendigen 
o Rapportages van social media en Google analytics maken 
o Controleren van online vermeldingen van de musea en het optimaliseren van externe site 

vermeldingen  

 Ontwikkelen, uitvoeren en ondersteunen van marketing- en communicatieacties voor 
tentoonstellingen en projecten 

 Contact onderhouden met (mogelijke) samenwerkingspartners 

o Citymarketing organisaties 
o Culturele instellingen 

 Assistentie bij publieksevents en openingen 

o Promotie onder doelgroepen 
o Draaiboeken maken 
o Genodigdenlijsten samenstellen 
o Ter plekke assisteren (ook ’s avonds) 
o Pers begeleiden bij film- en tv-opnames 

  Algemene werkzaamheden  

o Telefonisch aanspreekpunt 
o Afhandeling verzoeken om beeldmateriaal etc. 
o Analyse persknipsels  
o Notuleren afdelingsoverleg 
o Overige hand- en spandiensten 

 
Wij zoeken iemand die:  

 

 Een HBO/WO studie op het gebied van marketing of communicatie heeft afgerond en enkele maanden 
beschikbaar is om werkervaring op te doen 

• Initiatiefrijk, creatief, stressbestendig en zelfstandig is, gecombineerd met belangstelling voor beeldende 
kunst 

• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels  
• Kennis heeft van social media, Outlook, Excel en Word. En bij voorkeur ook van Photoshop 

 
Wij bieden:  

 
• Een uitdagende en gevarieerde ervaringsplek in een inspirerende omgeving 
• Ruimte voor verdieping en ontwikkeling 

• Een plek midden in een middelgrote culturele organisatie, je maakt deel uit van het team Publiekszaken 
• Een vrijwilligersvergoeding bij een werkervaringsplaats 

 
Belangstelling: 

 
Stuur je motivatiebrief met CV naar Marleen Hiemstra,  m.hiemstra@franshalsmuseum.nl 
T 023 511 5783  
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