
 

 

 

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. 
 

 

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 is beroemd om zijn 

nieuwe tentoonstellingsvleugel, de veenlijken, de oudste boot ter wereld en internationale 

tentoonstellingen als  Het Terracotta Leger van Xi'an - De Gouden Eeuw van China, De 

Sovjet Mythe, De Dode Zeerollen, Mummies, Kazimir Malevich – De jaren van de figuratie, 

De Kim Utopie – Schilderkunst uit Noord-Korea en Maya’s - Heersers van het Regenwoud. 

Nu presenteert het museum Peredvizhiniki – Russisch Realisme rond Repin 1870 – 1900.  

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.  

 

Vanaf februari 2017 zijn we op zoek naar een HBO-stagiair(e) 

afdeling Events (36 uur p/w) 

 

De taken van de stagiair(e) bestaan uit alle denkbare lopende zaken op het gebied van 

Events, zoals het: 

 Meewerken aan de ontwikkeling van de afdeling 

 Eerste aanspreekpunt telefoonverkeer  

 Beantwoorden van inkomende telefoontjes en e-mails 

 Afspraken inplannen voor de afdeling Events 

 Het uitvoeren van overige administratieve kantoorwerkzaamheden 

 Lijsten bijwerken (bijvoorbeeld MT-lijsten, zalenlijsten etc.) 

 Organiseren van huwelijken 

 Verwerken routing bij bijeenkomsten en activiteiten 

 Verwerking van het boekingssysteem SEM (invoeren/verwerken van standaard 

reserveringen/brieven) 

 Aanvragen en verwerken uitrijkaarten klanten 



 Fungeren als gastheer/vrouw tijdens activiteiten en bijeenkomsten 

 Het opmaken van offertes, bevestigingen en werkbrieven 

 Assisteren bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van evenementen op maat 
 Alle overige uit de functie voortvloeiende werkzaamheden 

 

 

Van een stagiair(e) verwachten we dat hij/zij: 

- de Nederlandse taal goed beheerst, zowel mondeling als schriftelijk 

- na een inwerkperiode zelfstandig kan werken 

- een positieve en inspirerende houding heeft 

- initiatief toont 

 

 

 

Reacties 

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

31 december 2016 een mail met CV naar pomuseum@drentsmuseum.nl onder vermelding 

van ‘Vacature stagiair(e) afdeling Events’. 
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