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MEER LEERLINGEN NAAR HET MUSEUM. HELP JIJ MEE? 
 
Wij zoeken een 
MEDEWERKER SALES & RESERVERINGEN 
 
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 middels een goede verbinding 
met het onderwijs, zowel primair en voortgezet onderwijs als MBO. De komende tijd willen we de 
relatie met het onderwijs versterken, ons bereik (aantallen en impact) vergroten en de service en 
maatwerk verbeteren.  
 
De Medewerker Sales & Reserveringen weet goed wat er speelt in de praktijk van het onderwijs en is 
vertrouwd met de laatste ontwikkelingen en behoeften. Met enthousiasme en kennis van zaken koppel 
je de wensen van een school aan het aanbod van het museum. Daarbij zorg je extern en intern voor 
een goede afstemming en afhandeling van reserveringen en roosters. Ook ben je verantwoordelijk 
voor de opzet en uitvoering van het salesplan, gericht op het verhogen van bezoekaantallen en het 
versterken van diverse onderwijsrelaties.  
 
Wie ben jij? 
Je weet van aanpakken en houdt van uitdagingen, resultaten behalen motiveert je. Je bent goed in 
staat om doelen te stellen en er voor te zorgen dat deze ook bereikt worden. Je bent gericht op het 
creëren en benutten van kansen en in staat om kansen te grijpen als ze voorbij komen. Je bent 
communicatief sterk, hebt een proactieve werkhouding en weet het overzicht goed te bewaren.  
Je bent planmatig, daadkrachtig, punctueel en positief ingesteld.  
 
Wie zijn wij? 
De Afdeling Programma van het Wereldmuseum Rotterdam bestaat uit een Coördinator Educatie, een 
Coördinator Publieksprogramma 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. 
 
  



Wie zoeken wij? 
Ervaring met verkoop of acquisitie en actuele kennis van het onderwijscurriculum is een pre.  
Bij voorkeur heb je ervaring in branches waar bezoekersaantallen bepalend zijn voor het resultaat van 
de organisatie. Verder beschik je over: 

• Een relevante opleiding HBO, bv richting Onderwijs, Cultuur; 
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie of in cultuurcoördinatie;  
• Ervaring met gedigitaliseerde processen; 
• Een relevant netwerk in Rotterdam; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
• Het vermogen zelfstandig je werkzaamheden te plannen en deadlines te bewaken. 

 
In het takenpakket valt onder meer:  

• Actieve en strategische werving van scholen, het bieden van service en maatwerk; 
• Registratie en afhandeling van reserveringen (offertes, bevestigingen, facturen etc.); 
• Monitoring, rapportage en analyse van de voortgang; 
• Verzamelen van relevante documentatie, incl. CRM informatie uit het onderwijs; 
• Verbeteren van diverse onderwijsrelaties, incl. organisatie van uitwisselingsmomenten voor 

onderwijsprofessionals; 
• Inroostering van museumdocenten, deze planning en coördinatie is een belangrijk onderdeel 

van het werk; 
• Indien nodig praktische ondersteuning, zoals opvang van groepen. 

Je werkt zelfstandig en stemt af met de Coördinator Educatie, de Afdeling Marketing en legt 
verantwoording af aan het Hoofd Programma.  
 
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 € 2.570,- en maximaal  
€ 3.288,- bruto per maand (schaal 8), 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 
wvangeenen@wereldmuseum.nl. Kandidaten worden na selectie uitgenodigd voor een eerste 
gespreksronde op 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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