
 

 

 

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze 

kunst en cultuur. Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging 

tot dialoog kan zijn voor iedereen.  

Het museum brengt religieus erfgoed, verborgen parels en topstukken in dialoog met 
hedendaagse kunst en multireligieuze cultuur. We zijn gevestigd in de Abdij van Park in Leuven, 
de best bewaarde abdijsite van West-Europa. 
 
Als expertisecentrum helpt PARCUM eigenaars en beheerders van religieus erfgoed van de 

verschillende erediensten. Samen zoeken we naar een zinvolle toekomst voor dit erfgoed.  

www.parcum.be  

Als digitale marketeer zet je PARCUM via verschillende online communicatiekanalen op de kaart. 

Je weet per doelgroep en project een goede communicatiemix samen te stellen en te realiseren. 

Sociale media, nieuwsbrieven, websites, … hebben voor jou geen geheimen. Je ziet overal in de 

werking opportuniteiten en kan deze omzetten in sterke verhalen en content.  

Jouw taken zijn onder andere: 

 Je verfijnt de digitale marketingstrategie en contentplanning van de organisatie, 

algemeen en per project, en per doelgroep. 

 Je voert het digitaal contentplan uit, onderhoudt de website en stelt de nieuwsbrieven op 

en stuurt deze uit. 

 Je gaat op zoek naar interessante verhalen en content binnen en buiten de organisatie, en 

vertaalt dit naar content voor sociale media, nieuwsbrieven, blog-items, … 

 Voor specifieke projecten zet je de online advertenties op, volgt dit op en stuurt bij waar 

nodig. 

 Je staat mee in voor het optimaliseren van het CRM-systeem en het afstemmen van de 

data op de communicatienoden.  

 Je houdt de vinger aan de pols bij nieuwe ontwikkelingen in de digitale wereld, bekijkt 

deze met een gezonde kritische blik en geeft daarrond advies. 

 Je hebt minstens een bachelordiploma en 2 jaar relevante professionele werkervaring 

met sociale media management, digitale marketing en copywriting.  

 Je bent gepassioneerd door kunst en erfgoed. 

 Je hebt een neus voor sterke en interessante content en hebt een vlotte pen.  

mailto:info@abdijvanpark.be
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 Je bent creatief en weet hoe je van planning tot realisatie komt.  

 Je bent een geboren netwerker en kan de interesses van de doelgroep detecteren. 

 Werken met grafische programma’s van Adobe is een pluspunt. 

 Je neemt initiatief en werkt graag samen met andere mensen van zowel binnen als 

buiten de organisatie. 

 Een dynamische samenwerkingssfeer met afwisselende taken, diverse contacten en 

autonomie in je job. 

 Een contract onbepaalde duur (80%),  met onmiddellijke ingang. 

 Een correct loon gekoppeld aan eventueel relevante anciënniteit. 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, woon-werkverkeer, vergoeding internet en 

gsm, … 

Stuur je motivatiebrief en bijhorend CV tegen 25 februari 2022 door naar 

PARCUM vzw 

Mevr. Lieve Van Hoofstadt 

Abdij van Park 7 

3001 Heverlee 

info@parcum.be 

De selectiegesprekken vinden plaats op 7 maart 2022. 

 

Vragen over de jobinhoud? Neem contact op met wouter.jaspers@parcum.be of 016 40 60 73. 
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