
VACATURE  
Marketing- & Communicatiemedewerker 

RADIUS is een nieuw centrum voor hedendaagse kunst en 
ecologie. We zijn gevestigd in de stad Delft en 
gestationeerd in het pomphuis en waterbassin behorend 
aan de Delftse watertoren, een historisch rijksmonument en 
architectonisch herkenningspunt. Met vijfhonderd vierkante 
meter ondergrondse tentoonstellingsruimte is ons 
programma toegewijd aan het snijvlak van kunst en 
wetenschap, met de nadruk op klimaat, ecologie en de 
leefomgeving. 

We zijn ervan overtuigd dat kunstenaars een essentiële rol 
spelen bij het identificeren, bekritiseren en vormgeven van 
het verhaal rond het klimaat en ecologisch verval, niet 
noodzakelijkerwijs om de wetenschap te helpen met 
zichtbare oplossingen, maar om morele en ethische vragen 
te stellen over wat het betekent om vandaag de dag te 
leven. Binnen ons programma verwelkomen we zodoende 
kunstenaars en andere belanghebbenden die urgente 
ecologische kwesties, waaronder klimaatverandering, 
vervuiling, de teloorgang van biodiversiteit, milieurechten en 
sociale rechtvaardigheid, rigoureus benaderen. 

Jaarlijks presenteren we een ambitieuze programmering 
van groepstentoonstellingen, solopresentaties, een 
publieks- en educatieprogramma. Om deze ambitie te 
realiseren zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
Marketing- & Communicatiemedewerker om ons team te 
versterken. 

Als Marketing- & Communicatiemedewerker ben je 
verantwoordelijk voor: 
– Het uitvinden en ontwikkelen van cognitieve perceptie. 
Dat wil zeggen: bij RADIUS zien we marketing en 
communicatie niet uitsluitend als promotie, reclame of 
retoriek, maar eerder als de conceptuele herconfiguratie 
van een gekende realiteit naar nieuwe blikrichtingen op 
klimaat en ecologie, waarbij kunst en wetenschap leidend 
zijn; 
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– In dat opzicht geef je vorm aan het publieke gezicht van 
een kunstcentrum door middel van het aansturen van de 
marketing, PR en communicatie op sociale media, de 
website, nieuwsbrieven en campagnes, drukwerk en pers;  
– Je ontwikkelt relevante en attractieve tekstuele inhoud 
voor verschillende publieken in het verlengde van de 
programmering en neemt hierin het redactionele voortouw; 
– Je onderhoudt het RADIUS netwerk en legt actief 
contacten met belanghebbenden, met het oog op 
samenwerkingen en sponsoring bij het verder bestendigen 
van de organisatie; 
– Je beheert de agenda van evenementen en 
publieksprogramma’s en implementeert deze gericht bij 
relevante doelgroepen; 
– Je bemiddelt in de communicatie met externe relaties, 
waaronder pers, kranten en tijdschriften, 
advertentieplatforms; 
– Je bent het directe aanspreekpunt van de grafisch 
vormgever en de fotografen met wie we samenwerken bij 
de vormgeving van communicatie uittingen, de 
documentatie van de tentoonstellingen en openingen. 

Profiel Marketing- & Communicatiemedewerker 
– Je hebt minimaal twee jaar ervaring als marketing- en 
communicatiemedewerker binnen de culturele sector; 
– Je hebt een relevante HBO/WO opleiding op het gebied 
van communicatie en media; 
– Ervaring met hedendaagse beeldende kunst, alsmede 
nieuwe experimentele presentatievormen voor informatie- 
en kennisoverdracht; 
– Bent ingevoerd in onderwerpen als klimaat, natuur, 
ecologie, duurzaamheid en leefomgeving; 
– Ervaring met projectmatig en zelfstanding werken; 
– In staat innovatief te denken en een bijdrage te leveren 
aan de verdieping van het tentoonstellingsprogramma; 
– Bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Delft; 
– Uitmuntende mondelinge en schriftelijke beheersing van 
de Nederlandse en Engelse taal. 

Informatie en sollicitatie 
Om in aanmerking te komen voor deze functie ontvangen 
wij graag een CV samen met een begeleidende brief van 
één pagina. Sollicitatiemateriaal dient in het Nederlands 
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opgesteld te zijn. In de begeleidende brief lezen we graag 
een persoonlijke introductie, een beschrijving van eerdere 
werkervaring en een motivatie waarom je geïnteresseerd 
bent om binnen ons team in deze functie samen te werken. 
Je sollicitatie kan per e-mail worden gestuurd aan 
info@radius-cca.org o.v.v. ‘Vacature Marketing- & 
Communicatiemedewerker’.  

Vragen over de vacature stel je bij voorkeur per 
e-mail aan Niekolaas Johannes Lekkerkerk 
(niekolaas@radius-cca.org).  

In 2022 werken we met een proefperiode van twee 
maanden––op basis van 12 uur per week, €864,00 per 
maand––welke per januari 2023 zal worden omgezet in een 
meer uitgebreide betrekking. 

We bieden aanvankelijk, per 1 januari 2023, een freelance 
werkovereenkomst op basis van 24 uur per week, 
€1.920,00 per maand. 

Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, 
denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, 
geloof, etc.) is een belangrijk aandachtspunt van onze 
organisatie. RADIUS streeft overeenkomstig naar een 
evenwichtig samengesteld personeelsbestand. Bij gelijke 
geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat die 
complementair is aan de samenstelling van ons team. 

RADIUS onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair 
Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. 

Data 
De sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 14 oktober 
2022. 

Geselecteerde kandidaten worden in de derde week van 
oktober uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De 
startdatum van de functie is 1 november 2022. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld.
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