CODART zoekt een projectmedewerker website (24 uur)
CODART is een internationale netwerkorganisatie voor conservatoren van Nederlandse en Vlaamse
kunst. CODART heeft ruim 600 leden in ca. 50 landen, werkend in 300 musea, variërend van grote
(Louvre, Prado, Hermitage) tot kleinere spelers in het veld. Het onderhouden en ontwikkelen van de
drukbezochte website www.codart.nl, het organiseren van een jaarlijks internationaal congres, diverse
internationale focusbijeenkomsten en de uitgave van digitale artikelen, de CODARTfeatures, zijn de
kernactiviteiten van CODART. Daarnaast dragen tijdelijke (internet)projecten bij tot de uitvoering van
het beleid van de organisatie. Het bureau van CODART bestaat momenteel uit een directeur (0.89
fte), drie projectmanagers (resp. 0.89, 0.89 en 0.44 fte) en een webmaster (0.89 fte). Vanwege de
grote toename van online activiteiten is CODART op zoek naar een projectmedewerker die de
webmaster kan ondersteunen bij diverse werkzaamheden en projecten.
Wat ga je doen?
De projectmedewerker website ondersteunt de webmaster bij het tot stand brengen van verschillende
digitale eindproducten. Het gaat om het verzamelen en invoeren van data op het gebied van
conservatoren, museale collecties en de CODARTfeatures. Je onderhoudt contact met de leden van
CODART en verwerkt de informatie die hieruit voortkomt. Je draagt bij aan de verbetering van
verschillende onderdelen van de CODART website. Ook ondersteun je de webmaster bij dagelijkse
werkzaamheden zoals het schrijven en plaatsen van nieuwsberichten, houd je de agenda van
tentoonstellingen actueel, en breng je deze content onder de aandacht bij de ca. 3000 volgers van
CODART op social media.
Wat vragen wij?
 HBO/academisch denk- en werkniveau
 aantoonbare belangstelling voor Nederlandse en Vlaamse oude kunst
 kennis en inzicht in het werkterrein van CODART
 ervaring met Wordpress of een vergelijkbaar CMS
 gevoel voor vormgeving en het presenteren van beelden
 ervaring met en kennis van social media
 uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
 redactionele vaardigheid
 pro-actief, initiatief kunnen nemen, zelfstandigheid en goed kunnen functioneren in een team
English native speakers with knowledge of the Dutch language are cordially invited to apply.
Wat bieden wij?
Een inspirerende en collegiale werkplek waar je ervaring op gaat doen met project planning en
content managing in de culturele sector. Inschaling is in schaal 6 (€ 2314 - € 2815) bruto per maand
bij voltijd dienstverband. Het betreft een tijdelijke functie voor 24 uur per week gedurende een jaar die
start per 1 maart 2021.
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dennis Driessen (webmaster)
dennis.driessen@codart.nl of Maartje Beekman (directeur) maartje.beekman@codart.nl.
Sollicitaties (brief met motivatie en cv) kun je tot 7 februari a.s. richten aan: CODART, t.a.v. Dennis
Driessen, dennis.driessen@codart.nl.

