
 

Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld 

een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en 

geschiedenis inspireren we jong en oud. 

 

 

Wil jij stage lopen op een unieke evenementenlocatie en bijzondere 

evenementen helpen organiseren?  

 

 

HBO-stagiair(e) Events & Sales (36 uur p/w) 

 

 

 

Het Drents Museum 

Het Drents Museum in Assen is een toonaangevend museum in Nederland waarbij de 

nadruk ligt op archeologie, Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid  1885 – 

1935, hedendaagse figuratieve kunst en Drentse cultuurgeschiedenis. Het museum is 

beroemd om zijn nieuwe tentoonstellingsvleugel, de veenlijken, de oudste boot ter 

wereld en grote internationale tentoonstellingen als Het Terracotta Leger van Xi'an, De 

Dode Zeerollen, Maya’s, Peredvizhniki, The Great Liao, The American Dream – American 

realism 1945 – 2017, Iran – Bakermat van de Beschaving en Nubië – Land van de Zwarte 

Farao’s.  

Het museum heeft als kerntaken het beheren, behouden en uitbreiden van collecties, het 

organiseren van tentoonstellingen en het overdragen van kennis en informatie. Door 

middel van het verhaal achter het object geeft het museum de bezoekers een blik op de 

wereld en de wereld een blik op Drenthe. Samenwerking met diverse partners in binnen- 

en buitenland is belangrijk om dat doel te bereiken. De ambitie van het museum is groot: 

spraakmakende internationale tentoonstellingen organiseren en veel bezoekers (zowel 

groepen als individuen) verwelkomen die een prachtige beleving hebben.  

 

 

Afdeling Sales & Services 

Een evenement in het Drents Museum is een inspirerende beleving die ‘alle’ zintuigen 

prikkelt. Het museum is een toplocatie voor evenementen in Noord-Nederland met een 

grote economische meerwaarde voor Assen en omgeving. 

 

De afgelopen jaren heeft de afdeling Sales & Services een aantal mooie evenementen 

georganiseerd met als hoogtepunten de openingen van de tentoonstellingen The 

American Dream, Iran – Bakermat van de beschaving en Nubië – Land van de Zwarte 

Farao’s. Andere evenementen zijn deelname aan Art Rocks, Popronde Assen, en de 

openingen bij de tentoonstellingen Maya’s, Peredvizhniki en Window of my Eyes.  
 

Solliciteer dan op de stageplek bij het Drents Museum in Assen 



  

 

• Meewerken aan de ontwikkeling van 

de afdeling 

• Verwerken van reserveringen in het 

boekingssysteem SEM 

• Assisteren bij het bedenken, 

uitwerken en uitvoeren van 

evenementen op maat 

• Beantwoorden van inkomende 

telefoontjes en e-mails tijdens 

activiteiten en bijeenkomsten 

• Organiseren van een 

huwelijksceremonie 

• Fungeren als gastheer/-vrouw 

• Uitvoeren van overige 

administratieve 

kantoorwerkzaamheden 

 

 

Als specifieke opdracht werk je mee 

aan de verdere ontwikkeling van de 

afdeling. Met jouw werkzaamheden 

ondersteun je de afdeling Sales & 

Services van A tot Z.  

Zo ben je (deels) verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van 

standaardprogramma’s en 

arrangementen en daaraan gekoppeld 

het prijsbeleid, werk je samen met de 

afdelingen Development en Marketing 

& Communicatie aan de positionering 

van de invulling van de activiteiten en 

evenementen. Tevens werk je samen 

met de cateraar aan de ontwikkeling 

en tot stand komen van de 

samenwerking in offerteproces en 

arrangementen. Tevens is er ruimte 

om een invulling te geven aan jouw 

eventuele stageopdracht.  

 

 

 

 

 

Jouw taken bestaan uit alle denkbare lopende zaken op het 
gebied van Events & Sales, zoals het: 

 

 

 



 

 

 

 

Wat vragen we van je?  

 

 

 

Wat bieden we je?  

 

 

 

Een unieke werkplek met enthousiaste collega’s: je maakt onderdeel uit van een jong en 

dynamisch team met collega’s die jou uitstekend kunnen begeleiden in het vak 

Events/Sales. Je krijgt veel ontwikkelmogelijkheden en er is voldoende ruimte en tijd om 

te werken aan een eventuele stageopdracht. Stagevergoeding van € 294,56 bruto per 

maand op basis van een 36-urige werkweek. 
 

 

 

Informatie & reageren 

 

  

 

Wil jij in een creatieve en inspirerende omgeving werkervaring opdoen? Stuur dan 

voor 24 juni 2019 een mail met CV naar pomuseum@drentsmuseum.nl onder 

vermelding van ‘Vacature stagiair(e) Events/Sales’.  

 

 

 

Dat je de Nederlandse taal goed 

beheerst, zowel mondeling als 

schriftelijk en dat je na een 

inwerkperiode zelfstandig kan 

werken. Jouw initiatief en 

creativiteit wordt op prijs gesteld 

en je hebt een flexibele en 

positieve houding. Niks is je te 

gek.  

Daarnaast heb je affiniteit met 

Evenementen en met Sales 

mailto:pomuseum@drentsmuseum.nl

