Het Nationaal Militair Museum (NMM) brengt verleden, heden en toekomst van de Nederlandse
krijgsmacht tot leven. Het NMM stelt de relatie tussen krijgsmacht en samenleving centraal. Doel is het
publiek inzicht te geven in en te laten reflecteren op menselijk handelen in tijden van oorlog en conflict
vanuit zowel historisch als actueel perspectief. Dit doet het museum door middel van een verrassende en
prikkelende inrichting, een actueel programma en actieve en inspirerende activiteiten en evenementen. Het
transparante gebouw met internationale allure in de bijzondere historische omgeving van de voormalige
vliegbasis Soesterberg vormt hiervoor een perfect decor. Het NMM telt 30 fte en ongeveer 200 vrijwilligers
en maakt deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD).
Het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest zoekt een:

Medewerker Communicatie
28 uur per week voor de duur van 20 weken
De Medewerker Communicatie zal samen met één Senior Medewerker Communicatie en één Medewerker
Communicatie de museale thema’s, onderwerpen en producten optimaal onder de aandacht brengen bij het
publiek. De Medewerker Communicatie rapporteert aan de Sectormanager Publiek en operationeel aan de
Senior Medewerker Communicatie.
Werkzaamheden
Uitwerken en uitvoeren van het communicatie- en marketingplan
Communicatie met pers en onderhouden van perscontacten
Communiceren over evenementen en activiteiten naar de beoogde doelgroepen
Benutten van de mogelijkheden van social media
Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van communicatie
Gevraagd en ongevraagd adviseren en informeren van management en medewerkers over
communicatiemogelijkheden en activiteiten
Samenstellen van rapportages
Profiel
Afgeronde opleiding HBO Communicatie
2 tot 4 jaar vakinhoudelijke werkervaring
Aantoonbaar gevoel voor vormgeving en stijl
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Kennis van en ervaring met projectmatig werken is een pré
Affiniteit met de thematiek van het NMM
Ons aanbod
De SKD omvat vier musea: Het NMM, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het
Marechausseemuseum. De vier musea concentreren zich optimaal op de museale processen en zij worden
voor wat betreft de bedrijfsvoering aangestuurd door het centrale bedrijfsbureau. De gehele organisatie heeft
een formatie van c.a. 70 fte met daarnaast ca. 400 vrijwilligers.
Het NMM is een dynamisch museum met veel mogelijkheden. De Museum cao is van toepassing en de
functie is ingedeeld in schaal 8. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 20 weken ivm de vervanging van
een zwangerschapsverlof.
Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk 1 december een motivatie met curriculum vitae onder vermelding van de betreffende
functienaam naar de afdeling Personeelszaken op P&O@defensiemusea.nl ter attentie van Saskia Post.
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Ronnie Weijers, Sectormanager Publiek,
r.weijers@NMM.nl / 085-0036014.

