
Vacature Trade, Sales en Marketing

Het Kröller-Müller Museum is een toonaangevend museum 
op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst. 
Jaarlijks genieten bijna 400.000 Nederlandse en buiten-
landse gasten van de wereldberoemde collectie van Vincent 
van Gogh en zijn tijdgenoten en van vooraanstaande 
kunstenaars uit de twintigste en eenentwintigste eeuw.  
De combinatie van de schitterende collectie en de ligging 
in Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt het Kröller- 
Müller Museum uniek. Het museum telt ongeveer honderd 
zeer betrokken medewerkers en heeft een plezierige, 
informele werksfeer. 

De afdeling marketing verstevigt en verbreedt de merk-
positie van het Kröller-Müller Museum wereldwijd. Ze 
bindt zo veel mogelijk mensen aan het merk Kröller-Müller 
en zorgt ervoor dat bezoekers zo efficiënt mogelijk gebruik 
maken van het aanbod van het museum.

Door vertrek van een collega zoekt de afdeling marketing 
van het Kröller-Müller Museum per direct een 

MEDEWERKER TRADE, SALES EN MARKETING 
VOOR 36 UUR PER WEEK (1 FTE)

De medewerker Trade, Sales en Marketing is verantwoor-
delijk voor het uitbouwen van het toeristisch netwerk en 
het verstevigen van de bestaande binnen- en buitenlandse 
relaties. De medewerker initieert en geeft uitvoering aan 
activiteiten binnen het traveltrade- en sales segment, met 
als doel het Kröller-Müller Museum als bestemming voor 
internationale toeristische bezoekers te versterken.

De medewerker is het eerste aanspreekpunt voor cam-
pagnes en samenwerkingen met lokale, regionale en 
landelijke marketingpartners uit de toeristische sector. 

De medewerker krijgt leiding van en legt verantwoording 
af aan het Hoofd Marketing & Business Development.

Functie-inhoud en taken

• Ontwikkelen van een salesstrategie per land, monitoren, 
rapporteren en evalueren van de resultaten van de 
trade-, sales- en marketingactiviteiten in Nederland 
en de buitenlandse markten.

• Actief benaderen van touroperators, pakketverkopers, 
online travel agencies, accommodaties en andere 
intermediairs.

• Voorbereiden en vertegenwoordigen van het Kröller- 
Müller Museum op tradebeurzen, organiseren van 
salesmissies en overige evenementen, relevant voor 
de trade en sales.

• Samenstellen van maatwerkprogramma’s voor trade-
partners en coördineren van de uitvoering daarvan.

• Informeren van toeristische pers, organiseren en 
begeleiden van toeristische persbezoeken. 

• Schrijven en laten vormgeven van content die  
gerelateerd is aan trade- en salesmarketing.

• Participeren in regionale / landelijke projectgroepen.
• Organiseren en in stand houden van de online ticket- 

services voor het museum en voor intermediairs, 
opzetten van diverse arrangementen. 

• Meedenken over beleid gericht op het versterken 
van de (inter)nationale positie van het Kröller-Müller 
Museum, vergroten van de zichtbaarheid en naams-
bekendheid. 

• Coördineren van de uitvoering van markt- en publieks- 
onderzoek.

• Begeleiden van stagiairs.

Functie-eisen

• Afgeronde HBO opleiding in Marketing, Toeristisch 
Management, Communicatie of vergelijkbaar.

• Aantoonbare werkervaring op het gebied van (online) 
marketing, trade, sales en communicatie.

• Goede communicatieve, organisatorische en netwerk- 
vaardigheden.

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communi-
catieve vaardigheden in Nederlands, Engels en bij 
voorkeur ook Duits.

• Een grote mate van zelfstandigheid, maar ook goed 
functionerend binnen een team.

• Flexibel, representatief, servicegericht en stress- 
bestendig.

• Affiniteit met moderne kunst en Vincent van Gogh.
• Bereid om buiten kantoortijden en in het weekend te 

werken, indien nodig.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring 

De Museum CAO is van toepassing. Salariëring in salaris-
schaal 9 (minimaal € 2.710 en maximaal € 3.547 bruto per 
maand). De aanstelling is voor de duur van één jaar. Bij 
gebleken geschiktheid zal een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd worden gesloten. 

Sollicitatie

Je kunt je sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum 
vitae, vóór 8 november 2018 richten aan de medewerker 
Personeel en organisatie van het Kröller-Müller Museum, 
Arnold Beumer, arnoldbeumer@krollermuller.nl. De ge-
sprekken zullen plaatsvinden op 14 en 20 november 2018. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor nadere informatie over de functie kun je contact 
opnemen met Hoofd Marketing & Business Development, 
Lies Boelrijk, 0318-591241

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM


