Museum Kranenburgh in Bergen is een museum voor kunst vanaf het begin van de 20e eeuw tot nu,
gelegen in een prachtige bostuin. Met een gevarieerd tentoonstellingsprogramma houdt het de
naam van kunstenaarsdorp Bergen levend. We maken school met tentoonstellingen die actuele
thema’s aansnijden vanuit het perspectief van de kunst. Met een enthousiast team van circa 11
medewerkers en 150 vrijwilligers maken we een inspirerend museumprogramma voor alle
generaties.
Dankzij gemeente Bergen mag het museum de komende jaren een aantal grote ambities
verwezenlijken, waaronder het substantieel ontwikkelen, werven en behouden van waardevolle
relaties van het museum. Hiermee willen we onze community verder laten groeien, inspireren en
activeren. We zoeken daarom een
Medewerker Development
24 uur per week
Het betreft een nieuwe functie voor in ieder geval twee jaar.
Wat ga je doen
• Als medewerker Development ga je werken aan een brede basis van particuliere
begunstigers en publieke/private fondsen die een bijdrage kunnen leveren aan de
toekomstplannen van het museum;
• je ontwikkelt een strategische visie op het begunstigersbeleid, waarmee meer en
verschillende doelgroepen zich (financieel) aan Kranenburgh verbinden;
• je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en uitbreiden van de bestaande
begunstigerskringen;
• je beheert en bewaakt de planning van activiteiten in het kader van relatiebeheer,
fondsenwerving en partnerships met alle relevante deadlines, en zorgt dat deze deadlines
gehaald worden;
• je signaleert en denkt mee over kansrijke projecten voor fondsenwerving op het gebied van
tentoonstellingen, educatie, programmering en onderzoek;
• je coördineert het administratieve proces van fondsaanvragen, stelt fondsaanvragen op en
verantwoordingen daarvan, in samenwerking met je collega’s van het Kranenburgh team;
• je onderhoudt een waardevol eigen netwerk bij private en publieke fondsen;
• je werkt nauw samen met de directeur, het hoofd Communicatie en de projectleider
Tentoonstellingen;
• je houdt actuele ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving bij;
• je vertegenwoordigt Museum Kranenburgh bij verschillende evenementen en activiteiten.
Wie ben jij
• Je bent ambitieus, doelgericht, creatief en communicatief;

•
•
•
•
•

je hebt een relevante opleiding HBO+ (bijvoorbeeld Marketing & Communicatie, Kunstbeleid
& management of Kunstbeleid en Kunstbedrijf) of vergelijkbare kennis en ervaring;
je hebt een sterk eigen netwerk op het gebied van publieke en private fondsen;
je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring als fondsenwerver, bij voorkeur bij een culturele
instelling;
Je hebt zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, in het
bijzonder in het Nederlands en Engels;
je kent de museumwereld en de thema’s die hiervoor relevant zijn.

Wij bieden:
Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamisch museum met geïnspireerde collega’s. Wij
bieden een salaris conform Museum CAO, afhankelijk van je ervaring of een zzp-overeenkomst
afhankelijk van je voorkeur. Het betreft een nieuwe functie voor in ieder geval twee jaar.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je cv met beknopte motivatiebrief voor 24 september naar
sollicitatie@kranenburgh.nl onder vermelding van medewerker Development.
Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij Angelika Bisseling, hoofd Communicatie &
Marketing (angelika.bisseling@kranenburgh.nl) . De eerste gesprekken vinden plaats in week 40, op
5 en 6 oktober; de tweede gesprekken vinden plaats in week 41.
Museum Kranenburgh streeft een team dat afspiegeling vormt van de maatschappij, met een
diversiteit aan leeftijden, perspectieven en achtergronden. Voel je uitgenodigd om te solliciteren.

