
  

                DELTACONCERTEN 
                                           Waar natuur en muziek elkaar ontmoeten 
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Agendapunt         Vacature uitvoerend medewerker communicatie  

 

Wie zijn wij? 

De stichting Deltaconcerten bestaat in februari 2023 vier jaar. 

De stichting brengt klassieke concerten met een ‘twist’, uitgevoerd op bijzondere locaties in de 

natuur, aan het water. 

Na een zorgvuldige voorbereidingsfase zijn in 2022 de eerste vier concerten ten gehore gebracht. Op 

UNESCO Werelderfgoedlocatie Kinderdijk en op het Museumeiland in de Brabantse Biesbosch. 

 

Wat zoeken wij? 

Ter ondersteuning van het bestuur zoeken wij een medewerker communicatie, die zich vooral met 

uitvoerende taken bezig zal houden. Dit gebeurt in samenwerking met het bestuur; met name met 

het bestuurslid dat communicatie in portefeuille heeft. 

 

Jij bent: 

• Creatief en daadkrachtig; met een ‘hands-on’-instelling; 
• Taalvaardig sterk, zowel in woord als schrift; 
• Bedreven in online communicatie, social media, tekstuele invulling website; 
• In staat om persberichten en brieven te maken (concepten), te verzenden/uploaden; 
• Handig in het (digitaal) maken van communicatiemiddelen als een poster, nieuwsbrief, e.d. 
• In staat om zelfstandig te werken op basis van gemaakte afspraken en conceptteksten; 
• Sparringpartner bij het mee opzetten van een kring van ‘Vrienden van de Deltaconcerten’; 

Wat wij van je vragen 

• Inzet van gemiddeld 4 uur per week. Deze uren zijn niet gelijkelijk verdeeld over het jaar. 

Met name in de maanden mei tot en met september zal de inzet zo’n 8 uur per week 



 

 

omvatten. Dat zijn de maanden van uitvoering van de concerten. In de rest van het jaar is de 

gevraagde inzet veel minder. 

 

Wat wij je bieden 

• Samenwerking met een enthousiast bestuur, bijvoorbeeld door zo nu en dan aanwezig  te 

zijn bij (een deel van) een vergadering, of bij een bijeenkomst van de ‘Denktank’; 

• Meewerken aan prachtige concertuitvoeringen van hoog niveau; 

• Gratis de concerten kunnen bijwonen; 

• Ervaring opbouwen in het werken met musici, met muziek-/overheids-/erfgoedorganisaties; 

• Een bescheiden vergoeding; 

• De opgebouwde ervaring kan, indien gewenst, worden beschreven via een aanbevelingsbrief 

in het geval van een sollicitatie. 

 

Reageren? 

Heb je vragen, dan kun je mailen of bellen met algemeen bestuurslid Wieke Bonthuis. T: 06-

52472590 en E: w.bonthuis@kpnplanet.nl.  

 

Wil je reageren op de vacature, stuur dan een beknopte brief met motivatie en een beschrijving van 

je ervaring naar bovengenoemd mailadres. 

mailto:w.bonthuis@kpnplanet.nl

