
 

Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld 

waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie 

van inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma's en het gespecialiseerde TextielLab voor 

onderzoek en productie maakt het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab werken (inter-) 

nationale ontwerpers, kunstenaars en veelbelovende studenten samen met onze textielexperts om de 

eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken te ontdekken. Het museum staat aan de 

vooravond van een ambitieuze vernieuwing om de koppositie die het nu inneemt te blijven behouden 

en verder uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen staan hierbij hoog in het vaandel. Wij zien het als onze missie om het museum in de 

komende jaren inclusiever te maken door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de 

nieuwste technologieën textiel te laten ontwerpen en maken.  

Bij de afdeling Marketing & Communicatie zijn wij op korte termijn op zoek naar een:  

Meewerk stagiair(e) Communicatie & Marketing 
Graag 32 uur per week, minimaal 4 maanden (startdatum in overleg) 

De afdeling Marketing & Communicatie van het TextielMuseum biedt een stageplek voor mbo- en hbo 

studenten. Als stagiair(e) werk je in een inspirerende en dynamische werkomgeving. Binnen een klein 

team krijg je de kans om brede communicatie- en pr werkervaring op te doen.  

'De werkzaamheden tijdens mijn stage waren vrij divers, je wordt erg vrij gelaten om dingen zelf in 

te vullen. Van het maken van posts op social media en het schrijven van nieuwsbrieven tot het 

beantwoorden van vragen van de pers en het meedenken over nieuwe campagnes. De organisatie is 

vrij informeel en dat vond ik fijn. Ik merkte dat veel mensen bereid waren mij te helpen en ik heb zo 

veel nieuwe contacten opgebouwd.' - Joris de Jager, stagiair 2018  

Belangrijkste werkzaamheden  

- Algemeen: ondersteuning bij schrijven van teksten en inventariseren van publicaties, promotie 

van tentoonstellingen, voorbereiding van evenementen, uitzetten van advertenties 

- Pers: schrijven van persberichten, persaanvragen afhandelen en pers/publicaties monitoren  

- Online: content creëren voor social media en website, foto/video bewerking, schakelen met 

social media advertising bureau en nieuwsbrieven maken 

Jouw specificaties  

- Je volgt een passende Marketing- en/of Communicatieopleiding (of soortgelijke richting) en 

je zit in het derde- of vierde jaar van deze studie  

- Je hebt kennis van zaken, je weet van aanpakken, je hebt een flinke dosis gezond verstand 

en gevoel voor humor 

- Je vindt het geen probleem om zelfstandig te werken en hebt affiniteit met Photoshop, social 

media, Mailchimp en Wordpress 

- Je bent communicatief zeer vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling 

als schriftelijk 

 

 



Interesse?  

Heb je interesse? Leuk! Stuur je CV en een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom jij graag onze 

nieuwe stagiair wil worden naar communicatie@textielmuseum.nl. Wil je je toekomstige collega voor 

het solliciteren eerst even persoonlijk spreken? Dat kan door contact op te nemen met Floor 

Rooijakkers via 06-57554896 

Let op: er is geen reis- en/of stagevergoeding beschikbaar en er is momenteel geen ruimte voor 

afstudeeronderzoeken op onze afdeling. 


