Op zoek naar…

Leuk en zinvol vrijwilligerswerk?
Help ons als vaste klusser en open de ogen van vele bezoekers!
Vacature: klusjesman of -vrouw. Maximaal 1 keer per week op maandag. Locatie: Nijmegen.

Bij het muZIEum is geen dag hetzelfde. De ene dag ontvangen we, samen met alle gidsen en
publieksbegeleiders, een grote groep leerlingen. Morgen zijn het gezinnen met kinderen en de
dag daarna staan er bedrijfsuitjes op het programma. Onze missie is het overbrengen van kennis
over en het vergroten van begrip voor visueel beperkte mensen. Dit doen we door onze
bezoekers te laten ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn, onder begeleiding van een
visueel beperkte gids. Wil jij daarbij graag een steentje bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
WIE ZOEKEN WIJ?
Het bieden van onze unieke beleving vergt wat inspanning. Omdat we elke dag veel mensen
ontvangen, komt het wel eens voor dat er dingen stuk gaan in onze belevingen of in de rest van
het muZIEum. Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste klusjesman of -vrouw die graag de
handen uit de mouwen steekt. Dit houdt in dat je, maximaal een keer per week, op
maandagochtend langs komt voor verschillende reparaties. Van het vastschroeven van
huisnummers tot het maken van een bamboe-tempel of het repareren van een bar in het café: bij
ons kan het van alles zijn!
WIE BEN JIJ?
Heb jij twee rechterhanden en draai je die niet om voor boren, zagen of schroeven? Ben je bereid
maximaal 1 keer per week op maandagochtend onze kant op te komen? Dan zijn wij op zoek naar
jou! Jij bent een klusser in hart en nieren en zoekt zinvol vrijwilligerswerk in een leuk en gezellig
team.
WAT BIEDEN WIJ?
Gevarieerde werkzaamheden in een open, informele werkomgeving waar eigen ideeën worden
gewaardeerd. Je krijgt een unieke kijk achter de schermen bij een van de leukste culturele
instellingen van Gelderland, en bent onderdeel van een enthousiast en gemotiveerd team dat
samen de missie van het muZIEum zo ver mogelijk wil uitdragen. Daarnaast is er in de kantine
altijd wel tijd voor een kopje koffie en een goede dosis humor!
NIEUWSGIERIG?
Is jouw interesse gewekt en herken jij jezelf in de omschrijving hierboven? Stuur dan je motivatie,
curriculum vitae en pasfoto naar werken@muzieum.nl. Voor eventuele vragen kun je contact
opnemen via het reguliere nummer van het muZIEum, 024 - 2001050

Over het muZIEum!
WIE ZIJN WIJ?
Het muZIEum is alles behalve een regulier museum, maar een unieke ervaring. Bezoekers worden
ondergedompeld in een wereld waarin zij zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn.
De verschillende belevingen maken bezoekers bewust van de obstakels, maar ook van de
mogelijkheden die een visuele beperking met zich meebrengt. Het is een leuk uitje dat zowel
meer begrip als betrokkenheid creëert. In het muZIEum zijn de rollen omgedraaid: de blinden
leiden de zienden. De leden van de ANWB hebben het muZIEum 6 jaar op rij beloond met een
award in de categorie ‘Leukste uitje’.
Bekijk de website voor meer informatie: www.muzieum.nl.
HET MUZIEUM TEAM
Naast het vergroten van begrip en overbrengen van kennis, is een bijdrage leveren aan de
werkgelegenheid van blinden en slechtzienden een belangrijke missie van het muZIEum.
Inmiddels zijn er bij het muZIEum 38 mensen met een visuele beperking werkzaam, voornamelijk
als gids tijdens de belevingen. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het kloppende hart van de
organisatie. Daarnaast zijn er meer dan 40 medewerkers die zich bezighouden met andere
werkzaamheden. Denk daarbij aan de vrijwillige publieksbegeleiders die een belangrijke rol
spelen bij het gastvrij ontvangen, begeleiden en proactief informeren van bezoekers. Anderen
richten zich op taken als het organiseren van evenementen, personeelszaken, marketing,
communicatie en sales.

