VACATURE STAGIAIR BIJ HET MUZIEUM
Wil jij stage lopen bij hét ‘ANWB leukste uitje van Gelderland’?
Lees dan snel verder!
Het muZIEum is een ervaringsmuseum over zien en niet-zien. Wij bieden verschillende
verrassende en unieke belevingen aan, waarbij de bezoeker zelf kan ervaren hoe het is om blind
of slechtziend te zijn. Zo hebben wij een donkerbeleving waar mensen in het donker hun weg
dienen te vinden, onder begeleiding van een blinde of slechtziende gids. Daarnaast hebben wij
ook Expeditie ribbelroute. Expeditie ribbelroute is een buitenbeleving, waar je onder leiding van
een slechtziende gids een rondleiding krijgt in het stadscentrum van Nijmegen. Deze beleving
laat door middel van een virtualrealitybril mensen verschillende vormen van slechtziendheid
ervaren. De bezoekers van het muZIEum komen veelal uit Nederland en laten zich globaal
opsplitsen in drie categorieën: scholen, bedrijven en de particuliere bezoeker, al dan niet in
groepsverband. Kortom, geen dag is hetzelfde!
Marketing en communicatie
Tijdens je stage werk je mee aan allerhande marketing en communicatie gerichte
werkzaamheden. We kijken samen met jou naar je kwaliteiten en interesses en op basis daarvan
bepalen we de werkzaamheden. Je bent onderdeel van een team van enthousiaste mensen die
allemaal bezig zijn met het overbrengen van de muZIEum boodschap aan een breed publiek.
Uiteraard is er gelegenheid om onderzoek uit te voeren of andere opdrachten vanuit je opleiding.
Herken jij jezelf hierin?
•

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;

•

je bent enthousiast en positief ingesteld;

•

je bent representatief;

•

je bent flexibel inzetbaar;

•

je vindt het leuk om verantwoordelijk te zijn voor bepaalde werkgebieden;

•

je bent assertief en denkt mee bij dynamische situaties.

Als je bij ons stage komt lopen, vinden wij het belangrijk dat je met ons meedenkt. Je krijgt veel
ruimte om je eigen visie te laten zien en om die om te zetten in concrete en uitvoerbare plannen.
We verwachten van jou dat je je op positieve wijze inzet, je flexibel opstelt en meedraait in de
organisatie.

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie naar info@muzieum.nl t.a.v.: Tessa Jansen.
PS: Wees er snel bij, want we hebben slechts een beperkt aantal stageplekken beschikbaar!

