Het Frans Hals Museum in Haarlem zoekt per 1 februari 2022 een

(24-32 uur per week voor minimaal 4 maanden)
Binnen deze stage maak je deel uit van het team Marketing-Communicatie, binnen de afdeling
Publiek.

In het Frans Hals Museum ontmoeten oud en nieuw elkaar. Op twee schitterende historische
locaties in het centrum van Haarlem toont dit museum de grootste collectie werken van Frans
Hals, oude meesters én hedendaagse kunst in een spannende mix. In het Frans Hals Museum
staat de ontmoeting centraal: tussen oud en nieuw, verfstreken en pixels, kunstkenners en
inspiratiezoekers. Onze tentoonstellingen, (onderwijs)programma’s en activiteiten zijn erop
gericht om onze bezoekers anders te laten kijken en meer te laten zien. Het Frans Hals Museum
is dan ook een museum met een internationale reputatie, een lokale verankering en een
landelijke uitstraling.
















Social Media: bijhouden van verschillende kanalen, uitwerken en posten van berichten,
inventariseren van optimalisatiekansen en signaleren van trends
Pers: beheren van mediameldingen en het ondersteunen van pers- en beeldaanvragen
Website: bijhouden en actualiseren van de website
Diverse (ondersteunende) werkzaamheden op het gebied van doelgroepenbeleid, CX,
ticketing, tentoonstellingen, campagnes en corporate communicatie

Een HBO student Marketing en/of Communicatie met kennis van online marketing,
content creatie, social media en markt- en doelgroeponderzoek
Een leergierige aanpakker die met energie en humor aan het werk gaat en commercie
en cultuur niet als tegenpolen ziet maar als elkaar versterkende krachten
Een teamspeler die samen met collega’s wil bouwen aan een sterker merk en groter
marktbereik
Je communiceert vlot en foutloos in het Nederlands en Engels, inspraak en schrift
Het lijkt je leuk om met kunst bezig te zijn tijdens je werk

Een uitdagende en gevarieerde stage-/werkervaringsplek in een inspirerende
omgeving
Ruimte voor verdieping en ontwikkeling
Een stagevergoeding van €250, - per maand bij een fulltime werkweek of een
vrijwilligersvergoeding van €150 per maand bij een full time werkervaringsplaats

Stuur je motivatiebrief met CV voor 12 december naar s.vanbodegraven@franshalsmuseum.nl
o.v.v. 21-S001. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sarah van Bodegraven, via
s.vanbodegraven@franshalsmuseum.nl. De kennismakingsgesprekken zullen op 23 december
plaatsvinden.
Het Frans Hals Museum streeft ernaar om de diversiteit en veelzijdigheid van de stad
Haarlem terug te laten komen in het programma, bezoekers en medewerkers. Daarom zoeken
we ook actief naar een diversiteit aan perspectieven en achtergronden in onze medewerkers.

