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                    WIJ ZOEKEN: EEN MARKETING 
                    & COMMUNICATIE STAGIAIR(E) 

 
Voor de afdeling Marketing, Communicatie & Sales zijn wij op zoek naar een stagiair(e) Communicatie of 
Commerciële Economie (3e of 4e jaars HBO/WO) voor een praktijkstage (geen onderzoekstage). Je biedt de 
Campagnemanager en Marketing- en PR medewerker ondersteuning en levert een bijdrage aan het 
genereren van publiciteit rondom het Wereldmuseum.  
 
Periode  
De stage start vanaf september/oktober en duurt minimaal 5 maanden voor 36 uur per week (andere invulling 
mogelijk, in overleg).  
 
Werkzaamheden  

• Ondersteunen van de Campagnemanager, PR en marketingmedewerker en andere collega’s 
  van de afdeling  
• Bijdragen aan het opstellen en de uitvoering van campagneplannen betreffende 
             publieksactiviteiten  
• Bijdragen aan het opstellen van persberichten  
• Aanleveren van tekst en beeldmateriaal bij samenwerkingspartners  
• Begeleiden van drukwerk van A tot Z  
• Het verzorgen van interne communicatie rond acties en evenementen  
• Begeleiden van filmploegen   
• Bijdragen aan het genereren van pers en media aandacht  
• Uitgebreide research naar specifieke doelgroepen bij tentoonstellingen, campagne en events 
             en het in kaart brengen ervan   
 

Profiel  
• Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau 
• Je zit minimaal in het 3e of 4e jaar van de studie Communicatie, Commerciële Economie, 
       Journalistiek of je hebt grote affiniteit met marketing en communicatie.  
• Je hebt een goede beheersing Nederlandse en Engelse taal zelfstandig te werken.  
• Je bent flexibel en initiatiefrijk  
• Je bent goed in plannen en organiseren  
• Je denkt actief mee en bent niet bang om nieuwe ideeën te introduceren en uit te voeren.  
• Je hebt affiniteit met musea, kunst en cultuur  



 
Wij bieden  
Een leerzame stage met een kleine maandvergoeding bij een van de grootste volkenkundige museum van 
Nederland met 3 publiekslocaties. Hierdoor krijg je de unieke kans om ervaring op te doen bij zowel het 
Tropenmuseum, Afrika Museum als Museum Volkenkunde.  
De afdeling Marketing & Communicatie is gesitueerd in het Wereldmuseum Rotterdam. Tijdens 
publieksevenementen kunnen werkzaamheden ook buiten kantooruren, ’s avonds en in het weekend 
plaatsvinden.  
 
Ben jij een 3e of 4e jaars student HBO of WO student Communicatie of Commerciële Economie of 
Journalistiek? Stuur dan een korte motivatie en jouw cv naar communicatie@wereldmuseum  o.v.v. Stage 
Marketing Wereldmuseum.  
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