GIDS BIJ HET MUZIEUM IS INZICHT GEVEN ÉN INZICHT KRIJGEN!
Heb jij een visuele beperking, ben je gastvrij en communicatief? Wil
je graag anderen vertellen over jouw ervaringen met blind- of
slechtziendheid? Reageer dan op deze uitdagende vacature!
BIJ HET MUZIEUM
\.

Bij het muZIEum is geen dag hetzelfde. Vandaag ontvang je met alle andere gidsen en
publieksbegeleiders een grote groep leerlingen. Morgen zijn het gezinnen met kinderen en de
dag daarna staan er bedrijfsuitjes op het programma. Wil jij hier graag een steentje aan
bijdragen? Dan zijn wij opzoek naar jou! Aan jou de taak om onze bezoekers te begeleiden tijdens
deze unieke beleving.
WAT STAAT JOU TE WACHTEN?
In het muZIEum zijn twee verschillende donkerbelevingen. Bij de donkerbeleving Een dag uit het
leven van… leid jij als gids de bezoekers rond in het dagelijks leven van iemand die blind is. Bij de
donkerbeleving Op vakantie met… dompel je de bezoekers helemaal onder in vakantiesferen,
maar dan zonder zicht en in het donker. De buitenbeleving, Expeditie ribbelroute, staat geheel in
het teken van slechtziendheid. Hier krijgen de bezoekers een virtualreality bril, waarbij diverse
vormen van slechtziendheid worden nagebootst. Jij als gids begeleidt hen tijdens deze beleving
door de binnenstad van Nijmegen. Je leest het al, in elke beleving staat de ervaringsdeskundige
centraal. Want niemand kan beter tekst en uitleg geven over blind- en slechtziendheid dan
iemand die het zelf dagelijks meemaakt. Jij laat de bezoekers letterlijk ervaren hoe het is om te
leven met een visuele beperking. Het is een educatieve functie waarin je vertelt over de
mogelijkheden die er wél zijn, zo geef je inzicht in en kweek je begrip voor visuele beperkingen.
Je begeleidt een groep van maximaal 7 bezoekers per rondleiding en vertelt je eigen ervaringen
bij de dingen die ze spelenderwijs ontdekken. Je stelt ze gerust als ze het spannend vinden en
beantwoordt de vragen die ze altijd al hadden willen stellen of die tijdens de beleving in hen
opkomen. Zo geef je onze bezoekers een unieke ervaring die ze hun leven lang niet meer
vergeten!

WIE BEN JIJ?
•

Je hebt een visuele beperking en je voelt je vrij om hierover te praten

•

Je wil graag mensen informeren en vertellen over je eigen ervaringen

•

Je bent communicatief vaardig en pro actief

•

Je bent representatief, servicegericht en gastvrij

•

Je vindt het leuk om in verschillende teams (samen) te

•

Je hebt minimaal mbo-niveau 4, denk- en werkniveau.

•

Je bent flexibel inzetbaar, waaronder ook 2 keer per maand in het weekend.

•

Het is een pré als je een vreemde taal spreekt, zoals Engels of Duits

werken

WAT BIEDT HET MUZIEUM JOU?
Werken bij het muZIEum levert jou zelf ook heel veel op! Zo krijg je steeds meer inzicht in je
eigen beperkingen, maar vooral ook in je mogelijkheden. Je hoort over de ervaringen van je
collega's en van bezoekers. Daarnaast krijg je bij het muZIEum de gelegenheid om je talenten te
(her)ontdekken en nieuwe te ontwikkelen. Wist je bijvoorbeeld al dat je het in je had om leiding te
geven aan groepen? Dat je heel interessante verhalen kunt vertellen over je eigen leven? Of dat je
bezoekers die het spannend vinden, gerust kunt stellen met allen al jouw stem? Waardevolle
vaardigheden die je zowel in je eigen leven als loopbaan kan toepassen. Binnen deze informele
werkomgeving, leren de collega’s (die zelf ook een visuele beperking hebben) jou de kneepjes
van het gidsenvak. Je wordt opgeleid in time management en je ontwikkelt je eigen verhaal.
CONTRACT
Je deelt deze baan met alle andere gidsen. Dat wil zeggen dat we je inplannen naar gelang er
belevingen zijn geboekt. Dat kan in bepaalde periodes meer zijn en in rustige tijden wat minder.
Het type contract en het aantal uur hangt ook van jouw eigen situatie af en kan op diverse wijzen
worden vervuld. Als betaalde functie, op vrijwillige basis of als werkervaringsplek. We hanteren
een minimumloon en bij rechtsreeks dienstverband is de cao-dagrecreatie van toepassing. Deze
vacature staat alleen open voor mensen met een visuele beperking. Ben je nog niet klaar voor de
gidsenfunctie, maar zou je wel graag willen ontdekken waar je talenten liggen en willen leren van
de andere collega’s met een visuele beperking? Neem ook dan contact met ons op, we gaan dan
samen met jou kijken waar de eventuele mogelijkheden liggen.
REAGEREN EN PROCEDURE
Herken jij jezelf in de omschrijving hierboven? Stuur dan je motivatie, CV en een foto naar
info@muzieum.nl. Als je vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen via het reguliere
telefoonnummer (024 – 200 10 50).

MEER OVER HET MUZIEUM
Het muZIEum biedt een beleving. Het is geen gewoon museum, meer een plek waar je een unieke
ervaring opdoet. Bezoekers worden namelijk helemaal ondergedompeld in een wereld waar ze
zelf ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De verschillende belevingen maken
bezoekers niet alleen bewust van de obstakels, maar juist 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 al jaren op rij beloond met een award in de categorie ‘Leukste uitje’.
MUZIEUM-TEAM
De missie van het muZIEum is een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van blinden en
slechtzienden. Inmiddels zijn er bij het muZIEum 40 mensen met een visuele beperking werkzaam,
voornamelijk als gids tijdens de belevingen. Als ervaringsdeskundigen zijn zij het kloppende hart
van beleving. Daarnaast zijn er meer dan 40 medewerkers die zich bezighouden met andere
werkzaamheden. Denk aan de vrijwillige publieksbegeleiders die een belangrijke rol spelen bij het
gastvrij ontvangen, begeleiden en proactief informeren van bezoekers. Anderen richten zich op
taken zoals het organiseren van evenementen, personeelszaken, marketing en communicatie en
sales. Bekijk de website voor meer informatie: www.muzieum.nl.

