Streekmuseum - Volkssterrenwacht Burgum
Menno van Coehoornweg 9
9251 LV Burgum
T: 0511 46 55 44
www.observeum.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
vrijdagavond

13.00 - 17.00 uur
19.00 - 22.00 uur

Wij zijn op zoek naar een vrijwillige

PR / Communicatiemedewerker (m/v)
Als PR / communicatiemedewerker onderhoud je contacten met de (digitale) media en andere
doelgroepen. Via persberichten en direct mail promoot je tentoonstellingen, evenementen en
andere activiteiten die de stichting. Je schrijft zelfstandig en zet (eventueel samen met andere
disciplines binnen de organisatie) campagnes op om bezoekers te trekken. Onderdeel van de
functie is verantwoordelijkheid voor een slimme besteding van het toegekende reclamebudget en
je bent bij advertenties aanspreekpunt voor uitgevers van (toeristische) gidsen en regionale
bladen. Daarnaast begeleid je de ontwikkeling van communicatiemiddelen, voer je de redactie over
ons digitale tijdschrift Horizonline en stuur je berichtgeving op onze website en social media
kanalen aan.
Wij zoeken:
een enthousiaste en flexibele vrijwilliger met kennis van en interesse in museumcommunicatie. Je
hebt ervaring met het CMS-systeem Jimdo en je kunt zelfstandig werken en besluiten nemen over
jouw aandachtsgebied. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een minimale eis en
affiniteit met musea en cultuur een pré.
Wij bieden:
een ideale plek om in de culturele sector werkervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen als
public relations medewerker. De functie stelt je in staat om voornamelijk op regionaal niveau te
netwerken en door samenwerking leer je van collega’s en derden. Je kan je functie uitvoeren
vanuit onze locatie of vanuit eigen huis.
De organisatie
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum draait op meer dan 50 vrijwilligers die met veel zorg en
liefde aan de toekomst van de stichting werken. Het zijn liefhebbers van astronomie, wetenschap,
kunst, cultuur of geschiedenis.
Het streekmuseum toont vier vaste exposities: Geologie en Archeologie vertellen het verhaal van
onze bodem en Minksen en Bulthuis het verhaal van de mensen die op deze bodem leefden. De
sterrenwacht vertelt het verhaal van ons heelal. Er zijn vrijdags sterrenkijkavonden en regelmatig
worden er wetenschappelijke documentaires op het gebied van sterrenkunde vertoond.
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum is dé sterrenwacht van de noordelijke provincies en hét
museum van onze regio. De stichting timmert hard aan de toekomst en kan jouw inzet daarbij
gebruiken. Kom jij onze publiciteit managen?
Interesse en vragen?
Ben jij geïnteresseerd in deze functie of heb je er vragen over? Stuur dan zo snel mogelijk een email naar streekmuseum-volkssterrenwachtburgum@hetnet.nl t.a.v. Henk Kloosterman of neem
telefonisch contact op via 0511 465 544.

