
Stagiair(e) Marketing & Communicatie bij Boijmans 

Wil jij: een internationaal A-merk op je CV? Leren, kijken en meewerken aan alle marketing- en 

communicatie-activiteiten voor het museum in transitie en Boijmans Hillevliet in Rotterdam Zuid. Wil jij 

daarnaast deel uitmaken van het team dat Depot Boijmans Van Beuningen verder op de kaart zet? 

Museum Boijmans Van Beuningen is het kunstmuseum van Rotterdam. De eigen collectie telt ruim 151.000 

(kunst)objecten (Middeleeuwen tot en met de 21ste eeuw) Het monumentale museumgebouw opent de deuren in 

2029 na een grote renovatie en vernieuwing. In de tussentijd wordt de collectie zichtbaar gehouden in binnen- en 

buitenland, op scholen, bij instellingen en in musea. In het najaar van 2021 is het eerste publiek toegankelijke 

kunstdepot ter wereld geopend, Depot Boijmans Van Beuningen in het Museumpark, hartje stad, naast het 

museum. Hier wordt de gehele collectie bewaard, verzorgd en getoond. 

De afdeling Marketing & communicatie van Boijmans Van Beuningen biedt per juni/juli/augustus 2022 een 

stageplaats aan voor: 

2 Stagiair(e)s Marketing & Communicatie 

32-36 uur per week (verdeeld over 4/5 dagen, minimaal 5 maanden) 

De stage betreft een meeloopstage waarbij je 'lerend meedraait' met de marketeer, communicatieadviseur en de 

medewerker social media en medewerker online marketing. Doel van de afdeling is het bereiken van 

verschillende doelgroepen met de juiste boodschappen en hen zo goed mogelijk informeren over de activiteiten 

en hen aanzetten tot een mogelijk bezoek, aankoop, schenking, donatie. 

Werkzaamheden: Je biedt algehele ondersteuning aan alle mogelijke marketing en 

communicatiewerkzaamheden en leert hoe de afdeling in elkaar zit en welke werkzaamheden hierbij komen 

kijken. 

• Je denkt mee over nieuwe marketingacties, helpt bij het opzetten van nieuwe partnerships en hebt contact 

met verschillende partijen in de stad; 

• Je ondersteunt privé- en groepsontvangsten voor het museum, Hillevliet en het depot; denk aan foto- en 

filmshoots en bezoeken van marketing gerelateerde partijen; 

• Je zorgt voor het opslaan, rapporteren en verspreiden van onderzoeksgegevens; 

• Je houdt het adressenbestand bij door onder meer steeds op zoek te gaan naar nieuwe contacten om 

specifieke doelgroepen te bereiken; 

• Onder supervisie van de marketeer maak je fotoselecties en presentaties; 

• Je werkt mee aan de website-artikelen en nieuwsbrieven en houdt deze up-to-date; 

• Je werkt mee aan het uitrollen van de online- en printcampagnes; 

• Je bent het aanspreekpunt voor het afhandelen van telefonische verzoeken en emailverzoeken 

• Je werkt mee aan research t.b.v. de publiekswerving; 

• Je werkt mee aan de social media uitingen. 

Profiel: 

Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde MBO/HBO/WO-stagiair die houdt van kunst & cultuur, vragen durft 

te stellen, oplossingen aandraagt, overzicht kan houden, weet van aanpakken en goed wil leren schakelen tussen 

diverse werkzaamheden en zin heeft in een geweldige tijd in een inspirerende werkomgeving. We vragen goede 

mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands & Engels). Kennis van Photoshop & In-design is 

een pré. 

Inlichtingen: 

Startdatum is in overleg. Voor deze stage is geen financiële vergoeding mogelijk. Voor meer informatie over de 

inhoud van de stage kun je contact opnemen met Sharon Cohen, op: 0611886879. Je korte motivatie en CV 

stuur je naar: marketing@boijmans.nl o.v.v. stage marketing/communicatie ter attentie van Sharon Cohen. 

mailto:marketing@boijmans.nl

