Vacature stagiair (online) marketing Biesbosch MuseumEiland
Het Biesbosch MuseumEiland (BME) geeft inzicht in het ontstaan en de (cultuur)geschiedenis van het
gebied. Naast deze museale functie met focus op natuur en water, ziet het BME voor zichzelf ook
een nadrukkelijke rol als het gaat om het inzichtelijk maken van ontwikkelingen in
klimaat(verandering) en milieu.
Onze ambities vragen om uniforme, professionele en kwalitatieve (online) marketing en publiciteit.
We willen per direct aan de slag met de (her)ontwikkeling en uitvoering van een marketing en
communicatieplan. Als stagiair marketing en communicatie bied je ondersteuning bij de uitwerking
van dit plan.
Wat ga je doen?
Als stagiair mag je aan de slag met de volgende werkzaamheden:
Op strategisch niveau
✓ Het opstellen en implementeren van een (online) marketing en communicatieplan met
aandacht voor:
- de ontwikkeling van een corporate identity voor de verschillende functies
- profilering via de customer journey
- online profilering; welke social media benutten we op welke wijze. Linked in, facebook,
instagram.
- monitoring; met welk doel willen we monitoren. Wat is daarvoor nodig (werkwijze, data
verzameling en analyse)? Hoe implementeren we dit in de workflow?
- advisering bezoekersmanagement (spreiding in tijd en plaats) in samenwerking met
partners en gemeenten
Op tactisch niveau
✓ Afstemmen en overeenstemmen van het (online) marketing en communicatieplan met
interne en externe stakeholders
Op operationeel niveau
✓ Op productniveau uniforme uitstraling in onze look and feel creëren bij alle uitingen
✓ Educatiemappen met alle opties voor kinderen, gezinnen, scholen en instellingen
✓ Rapportages bestuur en sponsors (incl. statistieken)
✓ Contentkalender socials
Wat zoeken wij?
✓ Je zit in het derde of vierde jaar van een HBO/WO studie
✓ Je bent zelfstandig, creatief en proactief
✓ Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal
✓ Je hebt ervaring met Adobe InDesign en/of Adobe Photoshop
✓ Je hebt affiniteit met cultuur, natuur en events
Wat bieden wij?
✓ Een mooie open stage- of afstudeeropdracht voor minimaal 28 uur per week gedurende
(minimaal) 5 maanden waarin ook ruimte is voor jouw ontwikkelpunten.
✓ Begeleiding door ervaren professionals.
✓ Opdrachten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Voldoende afwisseling dus.
✓ Een bijzonder werkplek die flexibel is in te vullen (thuiswerken met minstens 1 dag op
kantoor).
✓ Een stagevergoeding volgens voorwaarden opleiding.
✓ Laptop van de zaak in overleg.
✓ Indien nodig een lift. Biesbosch MuseumEiland ligt in het hart van de Biesbosch. De
Brabantliner stopt langs de A27. Vanaf hier kun je altijd met iemand mee rijden.
Heb je interesse?
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Annemarie de Stigter. Solliciteren
kan voor 1 september door je CV en een motivatiebrief te sturen naar
annemarie@biesboschmuseumeiland.nl. Wij nodigen je uit voor een gesprek en bij een goede klik,
hoor je snel genoeg of je ons team kan komen versterken.
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