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EEN INSPIREREND EN RELEVANT MUSEUM. HELP JIJ MEE? 
 
Wij zoeken een 
COÖRDINATOR PUBLIEKSPROGRAMMA 
 
Het Wereldmuseum in Rotterdam is een museum over mensen. Onze missie is inspireren tot 
een open blik op de wereld. Wij vinden het belangrijk om juist nu oog te hebben voor wat 
mensen wereldwijd verbindt. Wij werken samen met het Museum Volkenkunde (Leiden), het 
Afrika Museum (Nijmegen) en het Tropenmuseum (Amsterdam) en tonen de meest cultureel 
diverse collectie van Nederland.  
 
Wij willen de maatschappelijke relevantie van ons museum vergroten met onder meer inspirerende 
publieksprogramma’s. Dit aanbod is gevarieerd: zowel vakantieaanbod, als lezingen over identiteit, 
gender, migratie of macht, een bruisende Museumnacht of een festival. De inhoud is actueel, de vorm 
is innovatief en de doelgroep afwisselend: van young urban citizens tot families.  
 
De Coördinator Publieksprogramma ontwikkelt dit aanbod zelfstandig en met optimaal gebruik van de 
culturele en maatschappelijke infrastructuur van Rotterdam. Het programma speelt een actieve rol in 
onze verbinding met instellingen, kunstenaars en gemeenschappen in Rotterdam en het bereiken van 
nieuw en divers publiek. 
 
Wie zoeken wij? 
Je bent een ervaren en gedreven professional die weet wat leeft in verschillende culturen. Je hebt 
ervaring in samenwerking met interne en externe partijen en aantoonbare expertise in de realisatie 
van creatieve programmering voor cultureel divers publiek. Maatschappelijke relevantie is voor jou 
vanzelfsprekend. Je denkt zowel vanuit inhoud als bezoekers. Je bent enthousiasmerend, ambitieus, 
positief, resultaatgericht, flexibel, ondernemend en niet bang om je handen uit de mouwen te steken.  
 
Naast affiniteit met onze missie heb je ook:  

• minimaal 5 jaar relevante werkervaring met multidisciplinaire programmering voor (jong) 
volwassenen; 

• uitstekende referenties en aantoonbare resultaten; je hebt bewezen dat je goede 
programma’s kunt realiseren binnen kwaliteitscriteria, planning en budget; 

• een relevant cultureel divers netwerk (bij voorkeur in Rotterdam) en ervaring in het 
opzetten en onderhouden van externe samenwerkingsverbanden; 

• ervaring in het opstellen van tijdsplanningen, begrotingen en draaiboeken; 
• uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden (Nederlands en Engels); 

 
  



Wie zijn wij? 
De Afdeling Programma van het Wereldmuseum Rotterdam bestaat uit een Coördinator Educatie, een 
Medewerker Sales & Reserveringen en een (tijdelijk) team voor de ontwikkeling van het 
kindermuseum (Tentoonstellingsmaker en Ontwikkelaar Educatief Programma). Afstemming is er ook 
met de Afdeling Programma van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde (ca. 
13 collega’s). Je rapporteert direct aan het Hoofd Programma. De organisatiecultuur kan gekenmerkt 
worden als ambitieus. 
 
Dit bieden wij 
• een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, 

met uitzicht op verlenging. De Museum CAO is van toepassing. Het salaris bedraagt - 
afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 3.023,- en maximaal  
€ 3.954,- bruto per maand (schaal 10), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief 8% 
vakantietoeslag en 3,4% eindejaarsuitkering;  

• mogelijkheid om mee te bouwen aan een prachtig museum dat volop in ontwikkeling is; 
• een unieke werkplek aan de Maas, met collega’s in Amsterdam, Leiden en Nijmegen;  
• goede werksfeer en ca. 200 enthousiaste collega’s;  
• een (inter)nationaal netwerk aan contacten. 
 
Ben jij geïnteresseerd?  
Mail dan vóór 7 april 2019 een korte motivatie en CV naar mevrouw Wil van Geenen 
Wil.vanGeenen@wereldculturen.nl. Kandidaten worden na selectie uitgenodigd voor een eerste 
gespreksronde op dinsdag 9 of vrijdag 12 april 2019. Gezien onze missie worden kandidaten met een 
cultureel diverse achtergrond van harte uitgenodigd te reageren.  
 
Heeft bovenstaande nog niet al jouw vragen beantwoord? 
Neem dan contact op met Marielle Pals, Hoofd Programma (marielle.pals@wereldculturen.nl).  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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