
 
Het Stedelijk Museum Coevorden is per 1 maart 2020 op zoek naar een: 
Medewerker Communicatie en Educatie (24-28 uur per week) 
 
Over de organisatie  
Het Stedelijk Museum Coevorden is een echt belevingsmuseum, waar de bezoeker zelf op zoek kan 
naar de verhalen over de geschiedenis van de vestingstad. Het is ondergebracht in het historische 
Arsenaal, waarin naast het Stedelijk Museum ook het toeristisch informatiecentrum (ToReCo), de 
Openbare Bibliotheek en de Historische Vereniging gehuisvest zijn. Het museum is in 2013 opnieuw 
geopend en richt zich op innovatieve ideeën en wil hiermee ook buiten haar eigen muren treden.  
 
Omschrijving  
Wij zoeken voor 24 uur per week een proactieve Medewerker Communicatie en Educatie die ons 
museum nader op de kaart kan zetten en aansprekende educatieve projecten ontwikkelt. Daarnaast 
zijn we in overleg met gemeente Coevorden, om als aanvullende taak, de coördinatie van het 
cultuurhistorische paviljoen ‘Het Geschiedt’ tijdelijk in deze functie op te nemen. Nog onder 
voorbehoud zal hiervoor 4 uur per week extra beschikbaar zijn. 
 
Functie-eisen en competenties 

• Afgeronde opleiding (minimaal HBO) richting PR en Marketing of Educatie 

• Relevante werkervaring in een soortgelijke functie voor een culturele instelling 

• Ruime ervaring in Microsoft Office 

• Kennis van moderne marketing en communicatiemethoden 

• Uitstekende contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk 

• Ervaring met onderwijs en omgang kinderen 

• Je kunt voor een grote groep mensen spreken en activiteiten in goede banen leiden 

• Collegiaal, gastgericht en enthousiast 

• Zowel zelfstandig als goed kunnen samenwerken 

• Organisatorische vaardigheden 

• Flexibel en bereid om in de avonden of weekenden te werken 

• Belangstelling voor de culturele sector en de historie van Coevorden 
 
Taken 

• Coördinatie en uitvoering algehele PR en Marketing (website, sociale media, persberichten, 
advertenties, drukwerk etc.) 

• Actieve werving sponsoren en Vrienden van het museum 

• Marketingonderzoek ter bevordering van positionering museum 

• Bedenken en uitvoeren van (rand)activiteiten en evenementen in overleg met de directeur 

• Contacten leggen met basis- en voortgezet onderwijs en andere (educatieve) instellingen  

• Educatieve (cross-over) projecten en lespakketten bedenken, ontwikkelen en uitvoeren op 
het gebied van historie en erfgoed voor zowel jong als oud (denk ook aan zorginstellingen, 
inclusiviteit etc.) 

• Begeleiden en aansturen educatievrijwilligers  

• Ondersteunende taken omtrent evenementen en tentoonstellingen 

• Coördinatie cultuurhistorisch paviljoen (O.v.: activiteiten organiseren, ArcheoHotspot, 
vrijwilligers aansturen, contact bruikleeninstelling en onderhoud). 

 
Aanstelling  
De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid is er uitzicht op een 
vast contract. 
 
 



 
Wij bieden 
Een afwisselende en veelzijdige functie in een klein museum, dat wil groeien en nieuwe projecten wil 
neerzetten. Een salaris afhankelijk van kennis en ervaring volgens CAO Rijksmusea schaal 9, minimaal 
24 uur per week. Reiskostenvergoeding in overleg. 
 
Solliciteren en informatie 
Ben jij onze nieuwe Medewerker Communicatie en Educatie? Stuur dan uiterlijk 30 januari 2020 je 
motivatiebrief met curriculum vitae per mail naar s.ottens@museumcoevorden.nl ter attentie van 
Stefanie Ottens, Directeur Stedelijk Museum Coevorden. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden 
op woensdag 12 februari. Voor meer informatie kan je via de e-mail contact opnemen met Stefanie 
Ottens of bellen naar: 088-0128315 
 
Voor meer informatie over ons museum kijk je op: www.museumcoevorden.nl 
Voor meer informatie over het cultuurhistorisch paviljoen kijk je op:  
https://www.museumcoevorden.nl/paviljoen/  
 
Acquisitie n.a.v. van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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