Gids bij het muZIEum: een baan die ogen opent!
8 tot 24 uur per week, waarvan een dag in het weekend | Locatie: Nijmegen

Ben jij blind of slechtziend, 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 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. Wil jij daarbij graag een steentje bijdragen? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Onze missie is het overbrengen van kennis over en het vergroten van
begrip voor blinden en slechtzienden. Dit doen we door onze bezoekers te laten ervaren hoe het is
om niets of weinig te kunnen zien. Aan jou de taak om hen een unieke belevenis te bezorgen!
JE WERKZAAMHEDEN ALS GIDS
In het muZIEum zijn twee verschillende donkerbelevingen. In de donkerbeleving Een dag uit het
leven van … leid jij als gids de bezoekers rond door het dagelijkse leven van iemand die blind is. In
de donkerbeleving Op vakantie met … dompel je de bezoekers helemaal onder in vakantiesferen,
maar dan zonder zicht en in het donker. Je leest het al: in onze belevingen 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 bezoekers ervaren hoe het is
om te leven zonder zicht. De functie is educatief en jij vertelt alles over de mogelijkheden die er wél
zijn. Zo geef je inzicht in en kweek je begrip voor blinden en slechtzienden. Je begeleidt een groep
van maximaal 7 bezoekers per rondleiding en je vertelt je eigen ervaringen bij alle elementen die
de bezoekers spelenderwijs ontdekken tijdens hun beleving. Je stelt ze gerust als ze het spannend
vinden en beantwoordt de vragen die ze altijd al hebben 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 JE?
• Je bent blind of slechtziend en je voelt je vrij om hierover te praten.
• Je wil graag mensen informeren en vertellen over jouw ervaringen.
• Je bent communicatief vaardig en proactief.
• Je bent representatief, servicegericht en gastvrij.
• Je vind het leuk om in verschillende teams (samen) te werken.
• Je hebt minimaal mbo niveau 4 denk en werk niveau.
• Je bent flexibel inzetbaar, waaronder ook twee keer per maand in het weekend.
• Kennis van vreemde talen zoals Duits of Engels is een pré!
WAT BIEDT HET MUZIEUM JE?
Een baan als gids bij het muZIEum levert je veel op. Je krijgt bijvoorbeeld veel meer inzicht in jouw
mogelijkheden en de gelegenheid om je talenten te (her)ontdekken en nieuwe te ontwikkelen. Zo
leer je in de functie van gids leidinggeven, bezoekers te interesseren met jouw verhalen en je leert
om goed te communiceren met alleen maar het geluid van je stem. Daarnaast word je opgeleid in

time management en ontwikkel je je eigen, bijzondere verhaal. Waardevolle vaardigheden die je
zowel in je persoonlijke leven als in je professionele loopbaan kunt toepassen! Binnen de informele
werkomgeving van het muZIEum leren jouw collega’s (die zelf ook blind of slechtzien zijn) jou alle
ins & outs van het gidsenvak.
CONTRACT
De gidsenfunctie deel je met de andere gidsen in het muZIEum. Dat wil zeggen dat je wordt
ingepland naar gelang er belevingen zijn geboekt. Dat is in bepaalde periodes meer en in bepaalde
wat minder. Het type contract en het aantal uur hangt ook af van jouw eigen situatie en kan op
diverse wijzen worden vervuld: als betaalde functie, op vrijwillige basis of als werkervaringsplek. We
hanteren een minimumloon en bij rechtstreeks dienstverband is de cao dagrecreatie van
toepassing.
Deze vacature staat alleen open voor mensen met die blind of slechtziend zijn. Ben je nog niet klaar
voor de gidsenfunctie maar zou je wel graag willen ontdekken waar je talenten liggen en willen
leren van jouw collega’s met geen of weinig zicht? Ook dan nodigen we je van harte uit contact
met ons op te nemen, dan kijken we samen met jou naar waar de eventuele mogelijkheden liggen.
ZIE JE ONS WEL ZITTEN?
Is jouw interesse gewekt en herken jij jezelf in de omschrijving hierboven? Stuur dan je motivatie,
curriculum vitae en een foto 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 er zijn in de wereld van niet zien. Het is een leuk uitje dat zowel meer begrip als
betrokkenheid creëert. In het muZIEum zijn de rollen omgedraaid: de blinden leiden de zienden.
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 werken er 32 blinden en slechtzienden medewerkers bij het muZIEum. 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.

