
	  
	  
Per	  15	  maart	  2017	  zoekt	  het	  bestuur	  van	  Markant	  Friesland	  een;	  	  
	  

projectcoördinator	  Markant	  Friesland	  (M/V)	  	  
16	  uur	  per	  week	  

	  
Over	  Markant	  Friesland	  en	  de	  functie:	  
Noordoost	  Friesland	  is	  een	  markant	  gebied;	  opvallend	  door	  het	  landschap,	  de	  geschiedenis	  
en	  de	  cultuur.	  27	  musea	  van	  Noordoost	  Friesland	  laten	  de	  unieke	  cultuurhistorische	  en	  
maatschappelijke	  identiteit	  van	  het	  gebied	  op	  geheel	  eigen	  wijze	  zien.	  Een	  gebied	  dat	  als	  een	  
kleurrijke	  lappendeken	  het	  noordoostelijk	  deel	  van	  Friesland	  bestrijkt:	  Markant	  Friesland!	  
	  
Stichting	  Markant	  Friesland	  is	  sinds	  2009	  een	  succesvol	  samenwerkingsverband	  van	  28	  
musea	  in	  de	  gemeenten	  Tytsjerksteradiel,	  Dongeradeel,	  Kollumerland	  c.a.	  ,	  Ferwerderadiel,	  
Dantumadiel	  en	  Achtkarspelen	  goed	  voor	  in	  totaal	  300	  000	  bezoekers.	  Alle	  musea	  opereren	  
zelfstandig	  met	  een	  eigen	  bestuur	  en	  pool	  van	  medewerkers	  en	  of	  vrijwilligers,	  maar	  werken	  
samen	  waar	  het	  gaat	  om	  overstijgende	  belangen	  en	  doelen	  zoals	  Culturele	  Hoofdstad	  2018.	  
	  
Functie-‐inhoud:	  
De	  coördinator	  van	  stichting	  Markant	  Friesland	  is	  spin	  in	  het	  web	  om	  de	  musea	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  kunnen	  ondersteunen	  in	  het	  zichtbaar	  worden	  naar	  buiten	  toe.	  Het	  genereren	  
van	  bezoekers,	  het	  coördineren	  van	  activiteiten	  en	  evenementen	  en	  het	  stimuleren	  van	  
samenwerking	  met	  andere	  natuur/culturele/erfgoed	  en	  recreatieve	  organisaties	  is	  een	  
kerntaak.	  De	  coördinator	  zorgt	  voor	  de	  correspondentie	  en	  projectadministratie	  en	  is	  vooral	  
een	  netwerker	  die	  flexibel	  is	  en	  inspeelt	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  musea.	  De	  coördinator	  kent	  
de	  regio,	  de	  musea	  en	  het	  Frysk.	  
	  
Taken:	  

• werken	  aan	  de	  herkenbaarheid	  “Markant	  Friesland”	  in	  de	  media/ICT	  en	  
toeristische/recreatieve	  sector,	  zorgdragen	  voor	  zichtbaarheid	  naar	  buiten	  toe	  (social	  
media,	  website	  e.d.)	  

• Netwerker,	  het	  verbinden	  van	  musea,	  activiteiten	  en	  projecten;	  
• de	  onderlinge	  communicatie	  bevorderen;	  
• participeren	  in	  bestaande	  netwerken	  en	  waar	  mogelijk	  aansluiten	  bij	  projecten	  in	  de	  

regio	  (bv	  projecten	  rondom	  CH18	  en	  projecten	  met	  Noardlike	  Fryske	  Walden);	  
• Ontwikkelen	  van	  gezamenlijk	  promotiemateriaal;	  
• een	  gezamenlijk	  promotie-‐	  en	  publiciteitstraject	  ontwerpen/maken;	  
• het	  door	  ontwikkelen	  van	  educatieprogramma’s	  voor	  alle	  deelnemende	  musea;	  

 
De	  enthousiaste	  coördinator	  die	  we	  zoeken	  heeft	  een	  takenpakket	  van	  16	  uren	  per	  week.	  De	  
coördinator	  werkt	  vanuit	  huis	  maar	  kan	  ook	  in	  het	  Streekhûs	  in	  Burgum	  terecht.	  De	  
coördinator	  wordt	  voor	  de	  lopende	  subsidieperiode	  aangesteld	  voor	  een	  periode	  van	  twee	  
en	  een	  half	  jaar.	  	  



	  
	  Functie-‐eisen:	  	  
-‐	  HBO	  werk-‐	  en	  denkniveau	  
-‐	  goede	  communicatieve	  en	  redactionele	  vaardigheden	  vooral	  in	  de	  digitale	  (ICT)	  wereld	  
-‐	  brede	  kunst-‐	  of	  cultuurhistorische	  kennis	  en	  belangstelling	  
-‐	  brede	  ervaring	  met	  het	  coördineren	  van	  projecten	  
-‐	  gedrevenheid	  kwalitatief	  hoogwaardige	  producten	  te	  leveren	  
-‐	  ervaring	  met	  marketing	  in	  de	  sector	  toerisme	  en	  recreatie	  
	  
Arbeidsvoorwaarden:	  	  
De	  functie	  is	  gewaardeerd	  tussen	  	  schaal	  7	  (	  v.a	  €	  2312)	  tot	  maximaal	  9	  (	  €	  3.495)maximaal	  9	  
(	  €	  3.495)	  Afhankelijk	  van	  leeftijd	  en	  ervaring	  bruto	  per	  maand	  bij	  een	  36-‐urige	  werkweek.	  	  
	  
Informatie:	  	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  functie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Dhr.	  J.W.	  Zwart	  
secretaris	  Markant	  Friesland,	  telefoonnummer	  0651324442,	  of	  met	  de	  huidige	  coördinator	  
Y.	  Hiemstra	  06-‐516	  23	  499	  yhiemstra@markantfriesland.nl	  of	   
Uw	  sollicitatiebrief	  en	  Curriculum	  Vitae	  kunt	  u	  per	  mail	  tot	  19	  februari	  2017	  sturen	  naar:	  
Dhr.	  J.W.	  Zwart	  jw.zwart@achtkarspelen.nl	  	  	  
	  
	  
	  


