
Atelier Van Lieshout en Stichting AVL Mundo zoeken een hands-on 
marketing- publiciteitsspecialist  
 

Atelier Van Lieshout produceert driedimensionale objecten op het snijvlak van kunst, 

vormgeving en bouwkunst; het werk varieert van machines tot meubels, van gebouwen tot 
sculpturen. De wereld van Atelier Van Lieshout is divers, groot, bruut, snel en altijd in 
ontwikkeling.  

AVL Mundo is een culturele vrijhaven in het westelijk havengebied van Rotterdam. De 

stichting, in 2008 opgericht door Joep van Lieshout, is bezig uit te groeien tot een actieve en 
ambitieuze speler in de (inter)nationale kunstwereld en organiseert tentoonstellingen, 
voorstellingen, educatie en andere activiteiten. Door de gedeelde huisvesting en oorsprong 
van de stichting is er een natuurlijke overlap tussen Atelier Van Lieshout en AVL Mundo.  

We zijn op zoek naar een hand-ons marketing- publiciteitsspecialist die voor beide 
identiteiten kan werken. Dit houdt in dat je zowel de taal van de commercie als de non-profit 
spreekt. Je bent verantwoordelijk voor alle marketing en communicatie van beide identiteiten.  
Je werkt onder de directe leiding van de zakelijk leider van de stichting en Joep van 
Lieshout. Met je proactieve en imperialistische werkwijze, ga je uitdagingen niet uit de weg. 
Naast het implementeren van de communicatie, denk je in de grote lijnen en zet je strategie 
uit voor de lange termijn. Het spreekt voor zich, dat een breed scala aan 
communicatiemiddelen wordt ingezet. 

Wij zoeken:  

 Aantoonbare werkervaring met commerciële en/of non-profit communicatie.  
 Een PR talent met uitstekende schrijfvaardigheden 
 Een creatief iemand uit omgeving Rotterdam  
 Een sociaal flexibele doener die affiniteit heeft met kunst en cultuur, die niet makkelijk uit 

het veld is te slaan; 
 Een ondernemende marketeer en servicegerichte communicator die publicitaire kansen 

ziet en benut 
 Minimaal een hbo werk- en denkniveau; 
 Een koersvaste professional in social media en andere (online) communicatiekanalen. 
 Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel met een grote mate van zelfstandigheid;  
 Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Beheersing van Mailchimp, Wordpress, Indesign, Photoshop en Stager is een pré; 
 Geen 9 tot 5 instelling; avonduren en weekenden kunnen deel uit maken van de functie;  

Wij bieden:  

 Plezier en bijzondere collega's 
 Een uitdagende functie binnen een internationale context met 
 Een grote mate van zelfstandigheid; 
 Een dynamische omgeving met ruimte voor eigen ideeën. 

 Een functie waarin je samenwerkt met een klein en slagvaardig team; 
 Een gevarieerd tentoonstellingsprogramma en randprogrammering; 
 Een bijzondere werkplek in een spannend gebouw; 
 Een netwerk in kunst- en cultuurwereld zowel nationaal als internationaal  
 
Een jaarcontract met het aantal uren in overleg, dat bij goed functioneren kan worden 
verlengd. Stuur je motivatie tav Karen Mertens met CV uiterlijk vóór 9 oktober 2020 naar 
mail@avlmundo.org ovv: “Sollicitatie PR Mederwerker”.  
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