
 

 

Stichting BAK, basis voor actuele kunst –  
medewerker communicatie 
Vacature | Organisatie: Stichting BAK, basis voor actuele kunst | Functie: Medewer-
ker communicatie | Plaats: Utrecht | Omvang: 32 uur |  

 

BAK, basis voor actuele kunst is sinds 2000 een toonaangevende internationale beeldende 
kunstinstelling, gevestigd in Utrecht, die werkt op het snijvlak van hedendaagse kunst en 
maatschappij. BAK is een basis voor kunst die niet gaat om ‘making things’, maar juist om 
‘making things happen’; hoe kunnen kunst en kunstenaars bijdragen aan sociale verandering? 
Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis/wetenschap en sociale actie bijeen 
om met haar publiek de wereld anders vorm te geven. Dit doet zij door publieke programme-
ring en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs, kennisde-
ling en talentontwikkeling, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  

BAK wordt structureel gesubsidieerd door het ministerie van OCW en door de Gemeente 
Utrecht.  Naast de functie van presentatie-instelling combineert BAK sinds 2017 als enige 
deze functie met die van een postacademische instelling. Jaarlijks krijgen tien kunstenaars, 
wetenschappers, curatoren uit binnen- en buitenland de mogelijkheid als BAK Fellows om 
hun onderzoeksprojecten op het snijvlak van kunst en maatschappij binnen BAK te ontwikke-
len en uit te voeren. 
Zie ook: www.bakonline.org 
 
BAK, basis voor actuele kunst zoekt:  

 

Medewerker communicatie  

 
Functieomschrijving 
De medewerker communicatie:  

- draagt zorg voor de algemene communicatie en zichtbaarheid van BAK, basis voor ac-
tuele kunst; 

- formuleert in samenspraak met de directie communicatiebeleid en -strategie op cor-
porate en op projectniveau; 

- is verantwoordelijk voor de on- en offline communicatiemiddelen van BAK als pos-
ters, flyers, nieuwsbrief, website en social media;  

- is verantwoordelijk voor de PR (free publicity, perscontacten); 
- coördineert de groepsbezoeken van studenten van hogescholen en universiteiten. 

Opleiding & ervaring 
- HBO/WO werk- en denkniveau; 
- opleiding en/of ervaring in marketing/PR/communicatie; 
- uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands; 
- goede beheersing van het Engels; 
- ervaring met het schrijven van teksten; 
- ervaring met het beheer van social media en websites. 

 



 

 

 
Profiel 
De medewerker communicatie: 

- is proactief en creatief; 
- is resultaatgericht en flexibel; 
- kan goed organiseren; 
- kan zelfstandig werken, maar wel in het belang van het team 
- beweegt zich makkelijk in het (inter)nationale netwerk; 
- affiniteit met het werkveld - het snijvlak van kunst, wetenschap en sociale actie - van 

BAK.   

Wij bieden 
- Een jaarcontract van 32 uur (0,84 fte), met mogelijkheid tot verlenging (freelance is 

eventueel ook mogelijk); 
- een dynamische, informele, jonge werkomgeving in het centrum van Utrecht; 
- salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tussen € 2264,- en  € 2948,- bij een full-

time aanstelling (38 uur). 
 
Meer informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Steffie Maas via  
steffie@bakonline.org of 030-2316125.  
Je motivatiebrief en C.V. kun je sturen naar Eva Postema via evapostema@bakonline.org.  
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