Stichting Maassluise Muziekweek (SMMW) organiseert jaarlijks een klassiekemuziekconcours en een
daarbij behorend laureatenconcert. De stichting stimuleert de ontwikkeling van kinderen van 8 t/m
17 jaar op het gebied van klassieke muziek en het bespelen van muziekinstrumenten. Ook
conservatoriumensembles kunnen deelnemen aan het concours.
De Stichting beoogt niet het behalen van winst en heeft niet ten doel het doen van uitkeringen aan
haar bestuurders of aan eventuele medewerkenden. Stichting Maassluise Muziekweek is een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), tevens aangemerkt als Culturele ANBI.
In 2019 organiseert SMMW voor de 60ste maal dit concours. In het kader van dit jubileum worden in
2019 extra activiteiten georganiseerd o.a. twee masterclasses door nationaal en internationaal
aansprekende musici.
De stichting zoekt voor haar team een enthousiaste vrijwilliger

Pr. & communicatie






je beheert en verrijkt onze website www.maassluisemuziekweek.nl, Facebookpagina’s,
Youtube en Twitter;
je onderhoudt contacten met de redacties van media zowel lokaal als landelijk en brengt de
activiteiten van de stichting actief onder de aandacht;
je schrijft en redigeert cursusteksten, persberichten en digitale nieuwsbrieven;
je bewaakt de huisstijl van SMMW;
je werkt samen met de andere bestuursleden;

Competenties
 je hebt ruime kennis op het gebied van pr. en communicatie;
 je hebt enige werkervaring op dit gebied;
 je hebt affiniteit met en kennis van klassieke muziek;
 je weet alles van digitale communicatie en social media;
 je kunt goed uit de voeten met Adobe CS;
 je beheerst het Nederlands uitstekend in woord en geschrift, je hebt een makkelijke en
enthousiasmerende schrijfstijl;
 je hebt uitstekende communicatieve en sociale skills;
 je bent een teamspeler;
 Je bent gericht op resultaat en kwaliteit;
 je werkt nauwkeurig en kunt goed plannen en organiseren;
Wat mag je van ons verwachten?
 Je werkt samen met een enthousiast team dat zich met hart en ziel inzet voor
bovengenoemde doelgroep en de klassieke muziek;
Ben je enthousiast geworden?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar Gerda Post info@maassluisemuziekweek.nl
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