Marketing & communicatie talent gezocht!
Vlakbij Amsterdam ligt al eeuwen een magische plek aan het water: Rijksmuseum Muiderslot. Een van de best
bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland, omringd door unieke historische tuinen. Jaarlijks genieten
ruim 150.000 bezoekers uit binnen- en buitenland van het Muiderslot, een levendige plek waar regelmatig
wisselende activiteiten plaatsvinden. Met een klein en gedreven team doen wij er alles aan om het stoerste
rijksmuseum op de kaart te zetten. Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die ons vanaf februari 2022 komt
ondersteunen.
Wat ga je doen?
Je komt terecht in het team Commercie & Innovatie. Naast marketing en communicatie, houdt dit team zich
bezig met alles waar we geld mee verdienen: winkel, horeca, fondsenwerving en locatieverhuur. Jij gaat
helpen met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie.
Waar moet je dan aan denken?
 Content maken voor social media als Instagram, Facebook en LinkedIn
 Ondersteunen in het bijhouden en updaten van de Muiderslot website
 Ondersteunen bij het (groot) maken van onze interne en externe nieuwsbrieven
 Up to date houden van verschillende Uitagenda’s
 De beeldbank aanvullen, ordenen en uitbreiden
 Analyseren van publieksonderzoek en online statistieken van bezoekers van het Muiderslot
 Ondersteuning bieden bij publieksevenementen
 En…. alles waarvan we nu nog niet weten dat het gaat gebeuren (want dat is inherent aan werken in
marketing en communicatie).
Wie ben jij?
Als stagiair marketing & communicatie ondersteun je de marketing en communicatie specialist van het
Muiderslot. Je krijgt de kans om mee te werken aan het onder de aandacht brengen van uniek erfgoed. Je
werkt mee aan de marketing en communicatie om ervoor te zorgen dat het Muiderslot zo veel mogelijk mensen
bereikt en verrijkt. Tijdens deze stage is ook ruimte voor jouw interesse en voorkeuren. We bespreken samen
met jou en je stagebegeleider wat jij het liefste wilt leren en stellen een doel voor de duur van jouw stage.
Wij zoeken een pro-actieve aanpakker die secuur werkt en blij wordt van veel ballen tegelijk in de lucht
houden. Een beetje stressbestendigheid is dus handig . Je zult grotendeels op afstand werken, je moet jezelf
dus goed kunnen motiveren en zelfstandig aan de slag gaan met jouw opdrachten. Ook ben je flexibel
inzetbaar, b.v. tijdens evenementen in het weekend of ‘s avonds (uiteraard overleggen we dat vooraf).
Wat bieden wij?
 Een unieke stageplek voor een 3e- of 4e jaars student aan HBO of universiteit voor minimaal 3 maanden
full time (langer kan ook als een part time invulling beter past).
 Een praktijkstage, desgewenst met ruimte voor eigen opdracht / onderzoek.
 Een stagevergoeding van 250 euro bruto per maand bij full time (36 uur per week).
 Indien je geen gratis OV hebt, ontvang je een reiskostenvergoeding (het bedrag is afhankelijk van de
woon-werk afstand en het aantal dagen dat je op kantoor aanwezig bent).
 Onbeperkt gratis toegang tot het Muiderslot tijdens je stageperiode.
 Een fijne werkplek in een dynamische organisatie met leuke collega’s.
Van iedereen voor iedereen
Het Muiderslot is een rijksmonument en dus van iedereen voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat ons
personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. Wij geloven in de kracht van diversiteit om samen
betere resultaten te behalen voor ons prachtige kasteel. Talent is daarbij de basis, diversiteit de kracht. Breng
naast je kwaliteiten, talenten en motivatie gerust ook je leeftijd, achtergrond, genderidentiteit of
arbeidsbeperking mee. Je bent bij ons van harte welkom!
Vragen of reageren?
Heb je vragen over de stageplek of wil je solliciteren (met een korte motivatie en CV)? Neem dan contact op
met Britt Bake, communicatie@muiderslot.nl of 0294-256264. Solliciteren kan tot en met 24 december 2021. In
januari vinden de selectiegesprekken online plaats.

