VACATURE PUBLIEKSBEGELEIDER MIN. 4 UUR PER WEEK
Op zoek naar leuk, maar ook zinvol vrijwilligerswerk? Kom dan
onze bezoekers de ogen openen!
Bij het muZIEum is geen dag hetzelfde. Vandaag ontvang je 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. Wil jij daarbij graag een steentje bijdragen?
Dan zijn wij opzoek naar jou! Onze missie is het overbrengen van kennis en vergroten van begrip
voor visueel beperkte mensen en tegelijk onze bezoekers een bijzondere dag te bieden. Aan jou
de taak om onze bezoekers te begeleiden tijdens deze unieke belevenis.
JE WERKZAAMHEDEN ALS PUBLIEKSBEGELEIDER
Deze functie kan bestaan uit één of twee delen afhankelijk van jouw kwaliteiten en
mogelijkheden. We vragen jou om eens in de twee weken een dagdeel in het weekend te werken.
Het eerste deel is in het muZIEum samen met alle andere publieksbegeleiders en de
publiekscoördinator. Dit houdt bijvoorbeeld in: het voorbereiden en opstarten van activiteiten
binnen het muZIEum, het hartelijk verwelkomen van bezoekers, lichte horecawerkzaamheden,
informeren en begeleiden van bezoekers, assisteren bij de arrangementen en
educatieprogramma’s. Het tweede deel betreft het begeleiden van Expeditie ribbelroute. Dit is
een rondleiding van 1 á 1,5 uur door het centrum van Nijmegen. Bezoekers ervaren, door middel
van een virtualrealitybril, hoe het is om slechtziend te zijn onder leiding van een (visueel beperkte)
gids. Je informeert en begeleidt samen met deze collega een groepje bezoekers. Je beantwoordt
vragen en waarborgt de veiligheid tijdens de tour.
WIE BEN JIJ?
•

Je bent enthousiast en gastvrij

•

Je spreekt goed Nederlands. Ook Engels en Duits? Dat is een pré!

•

Je houdt van een dynamische werkomgeving en piekmomenten

•

Je bent toegankelijk en kan goed overweg met verschillende doelgroepen

•

Je bent positief, proactief en kan goed samenwerken

•

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

•

Je staat en loopt veel dus het is wel belangrijk dat je goed ter been bent

WAT BIEDT HET MUZIEUM JOU?
•

Een open, informele werksfeer met hele leuke collega’s

•

Uniek kijkje achter de schermen bij muZIEum en opdoen van waardevolle werkervaring

•

Een vrijwilligersvergoeding

REAGEREN
Herken jij jezelf in de omschrijving hierboven? Stuur dan je motivatie, cv en een foto naar
info@muzieum.nl. Als je vragen hebt kan je contact opnemen met Bart den Dekker T. 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 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 3 jaar op rij beloond met een award in de categorie ‘Leukste uitje’. Bekijk de
website voor meer informatie: www.muzieum.nl
MUZIEUM TEAM
Een belangrijke missie van het muZIEum is een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van
blinden en slechtzienden. 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 bezig
houden 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.

