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Gezocht:  junior  social  media  medewerker  (betaald)  

Ervaring  opdoen  bij  een  presentatie-instelling  voor  hedendaagse  kunst  en  erfgoed?  
Kunstfort  bij  Vijfhuizen  is  een  plek  waar  je  nauw  betrokken  bent  bij  hedendaagse  kunst,  
erfgoed,  kunstenaars,  bezoekers,  openingen,  lezingen  en  andere  randprogrammering.  

    
Sinds  2005  is  het  forteiland  van  het  Fort  bij  Vijfhuizen  een  bestemming  voor  kunst,  een  
bijzondere  plek  waar  beeldende  kunst,  militair  erfgoed  en  natuur  samenkomen.  De  
tentoonstellingen  spiegelen  de  omgeving  van  het  fort;;  een  collage  van  kunstmatige  
landschappen  waarin  de  natuur  is  ingezet  voor  diverse  –  nu  vaak  verouderde-  doeleinden.    
  
Op  dit  moment  zoeken  wij  een  junior  social  media  medewerker  voor  4  uur  in  de  week.  
  
We  zoeken  iemand  die  volledig  de  ins  &  outs  kent  van  social  media  en  op  creatieve  wijze  
vorm  kan  geven  aan  online  posts  en  stories  van  het  Kunstfort.  Je  begrijpt  het  DNA  van  het  
Kunstfort  en  weet  door  het  kiezen  van  het  juiste  beeld  en  bewoordingen  het  Kunstfort  een  
onderscheidende  online  identiteit  te  geven.  Hierbij  is  de  keuze  van  het  juiste  beeld  net  zo  
belangrijk  als  de  taal.      
  
Wat  voor  kennis  of  vaardigheden  zijn  nodig?  
  

•   MBO/HBO-opleiding,  richting  marketing  &  communicatie  /  studerend  of  net  afgerond  
•   Sterke  schrijf-  en  communicatievaardigheden  in  zowel  Engels  als  Nederlands  
•   Gevoel  voor  beeld  en  esthetiek  
•   Goede  beheersing  van  de  Nederlandse  en  Engelse  taal  
•   Ervaring  met  social  media;;  Instagram,  Facebook,  Twitter,  Linkedin,  Google  Analytics  
•   Kennis  van  de  hedendaagse  kunst  en  de  culturele  sector  is  een  pré  
•   Beschikbaarheid  van  4  uur  per  week  

Voor  meer  informatie  kun  je  contact  opnemen  met:  
Lisette  Bockwinkel  (coördinator  backoffice  &  communicatie,  ma  t/m  wo),  info@kunstfort.nl  of  
023–5589013  


