
 
 
Na een intensieve verbouwing en herinrichting zijn alle zalen en faciliteiten in het 
Wereldmuseum sinds september 2020 weer in volle glorie geopend!  
Voor Wereldbusiness B.V., de horeca- en eventorganisatie van het museum, zoeken 
wij op korte termijn een  
 
 

Manager Sales en Marketing  
-38 uur- 

 
De organisatie 
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 in deze tijd 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 samen de meest cultureel diverse collectie van Nederland.  
Gevestigd in een statig pand met een lange historie en een indrukwekkend uitzicht op de 
Maas, biedt het museum tevens prachtige zalen voor vergaderingen, feesten en 
evenementen.  
 
Wie zijn wij? 
Het Wereldmuseum verzorgt zakelijke en feestelijke evenementen in de monumentale 
zalen van de voormalige Yachtclub van Prins Hendrik aan de Willemskade en heeft 
tevens een museumcafé voor museumbezoekers en passanten. De medewerkers van de 
afdeling Events en de keukencrew staan bij de uitvoering van hun taken persoonlijk 
garant voor optimale organisatie, gastvrijheid, professionaliteit en creativiteit. Samen 
zorgen zij ervoor dat het de gasten van zowel de zalen als van het museumcafé aan niets 
ontbreekt en helpen zo mee aan het versterken van naam en faam van het 
Wereldmuseum. 
                 
De functie 
Als Manager Sales en Marketing geef je leiding aan het team van de afdeling Events (drie 
medewerkers en eventueel een stagiaire) en ben je verantwoordelijk voor de verkoop en 
organisatie van alle commerciële evenementen, van aanvraag tot aftersales en alles 
ertussenin.  
De focus bij deze commerciële functie ligt op het van A tot Z managen van de afdeling en 
op de organisatie van tailormade (internationale) evenementen, met een sterk accent op 
het realiseren van de omzetdoelstellingen middels sales en acquisitie voor nieuwe 
markten en het verdiepen en beheren van bestaande accounts.  
Het door jou opgestelde sales- en marketingplan en vertaling ervan naar concrete 
accountplannen vormen daarvoor de basis. Je volgt de inspanningen en de resultaten 
van je team en van jezelf nauwkeurig en stelt je plannen bij als de analyse van de door 
jou samengestelde management rapportages daar aanleiding toe geeft.       
 
De afdeling heeft groeiambities. Om die ambities te bereiken bouw je mee aan een 
herkenbare identiteit van het Wereldmuseum in de regionale zaalverhuur- en 
evenementenmarkt en realiseer je financiële groei voor de afdeling Events.  



Wij geven je alle gelegenheid om de afdeling verder te professionaliseren en om je 
stempel te drukken op het marketingbeleid en de salesplanning.  
 
Wie ben jij? 
Je bent representatief en gastgericht en communiceert helder, zowel mondeling als 
schriftelijk. Je bent creatief en droomt graag over alle mogelijkheden en kunt je dromen 
goed vertalen in realistische ambities en strategie. Jouw commerciële gedrevenheid en je    
relevante netwerk helpen je daarbij.   
Als zelfstandige werker ben je organisatorisch sterk, stressbestendig, flexibel en 
oplossingsgericht. Je bent niet bang om als leidinggevende verantwoordelijkheden te 
nemen, maar steekt als meewerkend Manager Sales en Marketing met een hands-on 
instelling ook zelf de handen uit de mouwen. Met je gevoel voor kwaliteit kom je graag 
tegemoet aan de hoge eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. 
Je weet je team aan te moedigen om het beste uit zich te halen en zoekt binnen en 
buiten de afdeling altijd de samenwerking om gezamenlijk de klus te klaren. 
 
Verder vinden wij belangrijk: 
• HBO werk- en denkniveau; 
• minimaal 4 jaar leidinggevende ervaring in een commerciële functie, bij voorkeur in de 

evenementenbranche; 
• zeer goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift; 
• geen 9 tot 5 mentaliteit, in ons vak komt af en toe werken in de avonden en 

weekenden ook voor;  
• ervaring in het werken met reserveringssystemen (wij gebruiken Smart Event 

Manager); 
• woonachtig in de omgeving van Rotterdam; 
• affiniteit met de thematiek van het Wereldmuseum. 
 
Maar bovenal: je hebt er enorm veel zin in om samen onze organisatie naar een hoger 
plan te tillen! 
 
Dit bieden wij 
We vragen veel, maar we bieden ook wat. 
• een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week voor de duur van 1 jaar, met 

mogelijkheid tot verlenging; 
• het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.292,- bruto 

per maand bij een volledige werkweek, met een maximaal te bereiken eindsalaris van 
€ 4.130,-. De functie is gewaardeerd in schaal 10. 
De arbeidsvoorwaarden volgens Horeca cao zijn van toepassing en wij bieden een 
bescheiden tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer; 

• de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en mee te bouwen aan een prachtig 
museum dat ook volop in ontwikkeling is;  

• een unieke werkplek aan de Maas, met collega’s in Amsterdam, Leiden en bij 
Nijmegen;  

• en natuurlijk gratis bezoek aan onze vier mooie musea. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Mail dan het liefst voor 13 juni 2022 een korte motivatiebrief en je cv naar 
Leonie.klepke@wereldculturen.nl 
Kandidaten worden na een briefselectie uitgenodigd voor een eerste gespreksronde. 
 
 

mailto:Leonie.klepke@wereldculturen.nl


Het Wereldmuseum is een inclusieve organisatie en staat open voor alle mensen in de 
samenleving. Wij willen bijdragen aan een arbeidsmarkt zonder discriminatie waarin 
iedereen gelijke kansen heeft. We verwelkomen een diversiteit aan achtergronden en 
kennis en selecteren onze medewerkers op basis van kwaliteiten. 

Heeft bovenstaande nog niet al jouw vragen beantwoord? 
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Miep Huivenaar, 
miep.huivenaar@wereldculturen.nl  
  
  

 (Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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