
HET ZAANS MUSEUM is voor de afdeling Publiekszaken op zoek naar een:  

ONLINE MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERKER (32 uur p/w) 

 

Het Zaans Museum is dé plek om de Zaanse cultuur en geschiedenis te ontdekken. Je maakt er 
kennis met een wereldberoemd stukje ‘Holland’. Het Holland van de molens, de bekende Zaanse 
bedrijven, zoals Verkade en de groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest en de no-
nonsens mentaliteit. De cultuur en geschiedenis van de Zaanstreek staan centraal in het Zaans 
Museum.  

Het Zaans Museum streeft ernaar een museum te zijn waarin een brede en diverse groep bezoekers 
zich welkom voelt, zichzelf herkent en actief bijdraagt aan het verzamelen van objecten, het vertellen 
van verhalen en het overdragen van gewoonten, ambachten en tradities. Dat doen we in onze zes 
museumlocaties én online. Want nu het museum gesloten is, is online content belangrijker dan ooit. 

 
Taakomschrijving: 
 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van online campagnes voor onder andere tentoonstellingen, 
publieksactiviteiten en het onderwijs; 

• Het ontwikkelen van online content, zoals video's, foto's, nieuwsbrieven en (blog)teksten voor 
de website en social media. Zowel zelfstandig als in samenwerking met externe professionals; 

• Beheer van de sociale mediakanalen; 
• Opzetten, uitvoeren en uitbreiden van verschillende doelgroepgerichte marketing-acties. 

 
Functie-eisen: 
 

• Je bent creatief, innovatief en slagvaardig en weet op een actuele manier cultuur te vertalen 
naar aantrekkelijke content; 

• Je hebt een vlotte pen;  
• Je hebt een relevante HBO- of WO-opleiding (communicatie, media & cultuur); 
• Je hebt aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie;  
• Je hebt affiniteit met (Zaanse) geschiedenis, kunst en cultuur. 

 
  
Wat bieden wij? 
 

Het Zaans Museum biedt een veelzijdige baan voor 32 uur per week, voor de duur van zes maanden. 
Aanvang in overleg, liefst op korte termijn. De functie is ingeschaald in schaal 8 van de gemeente cao. 
Afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 2.484,- en maximaal € 3.591,- bruto per maand op 
basis van een fulltime dienstverband, exclusief 8% vakantietoeslag. 

Een proefopdracht is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in 
dienst treden bij het Zaans Museum. Het Zaans Museum draagt de kosten die verbonden zijn aan de 
aanvraag VOG. 

Geïnteresseerd? 
Verras ons met je sollicitatie en stuur dit met je cv en een voorbeeld van recent werk voor 12 maart 
2021 t.a.v. Inge Stegeman, HR-adviseur, sollicitaties@zaansmuseum.nl 


