Vacature: publieksbegeleider
Vanaf 4 uur per week | locatie: Nijmegen | vrijwilligersfunctie

Kun jij met passie ons verhaal vertellen? Ben je een ambassadeur in hart en
nieren? Sluit je dan aan bij onze muZIEum-familie!
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN PUBLIEKSBEGELEIDER
•

Gastvrij ontvangen van onze bezoekers op het doe-plein.

•

Begeleiden van bezoekers naar of tijdens de verschillende belevingen.

•

Je kan ook mee als publieksbegeleider voor Expeditie ribbelroute.

•

Het beantwoorden van bezoekersvragen en ondersteunen bij de activiteiten op het doeplein. Hier verblijven de bezoekers voor of na de beleving.

•

Voorbereiden, opstarten en uitvoeren van de arrangementen, het educatieprogramma en
evenementen.

•

Lichte horecawerkzaamheden van het zetten van een kopje koffie tot het klaarmaken van
eenvoudige snacks.

•

Extra projecten zijn er genoeg, dus wil als je meer uit je baan wil halen, kijken we graag
met je mee welk project bij je past.

WAT WIJ VRAGEN
•

Een enthousiaste en gastvrije collega: slechtziend of ziend, die graag het verhaal van het
muZIEum vertelt aan verschillende doelgroepen.

•

Een positieve en proactieve werkhouding.

•

Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te zijn en houd van piekmomenten.

•

Je kan goed overweg met alle leeftijden en werkt graag samen.

•

Je werkt minimaal één dagdeel per week van 4 uur, waarvan één dagdeel om het
weekend. Meer mag natuurlijk altijd!

•

Je bent goed ter been, want er wordt bij ons wat afgestapt. Doe die stappenteller maar
alvast om!

WAT BIEDEN WIJ JE:
•

Een open, informele werksfeer en dus hele leuke collega’s.

•

Vrijwilligers- of reiskostenvergoeding.

•

Jaarlijkse kerstborrel en andere gezellige aangelegenheden.

•

Uniek kijkje achter de schermen van een van de leukste musea in Nederland.

•

Mogelijkheid om je te ontwikkelen in de dingen die jij belangrijk vindt en bij je passen.

•

Een waardevolle werkervaring.

ZIE JE ONS WEL ZITTEN?
Herken jij jezelf in de omschrijving hierboven? Stuur dan je motivatie, CV en een foto/ video naar
werken@muzieum.nl ter attentie van Esther van Bussel.
Vragen over de vacature? Neem contact op door te mailen naar werken@muzieum.nl of bel naar:
024 – 200 10 50.

Over het muZIEum!
WIE ZIJN WIJ?
Het muZIEum is het ervaringsmuseum in Nederland waar je, voor even, zelf ervaart hoe het is om
blind of slechtziend te zijn. Dit doen wij dagelijks met een enthousiast team dat vol passie de
boodschap van het muZIEum verspreidt. En wat het extra leuk maakt? Bij ons is geen dag
hetzelfde: de ene dag ontvang je een grote groep leerlingen, morgen zijn het gezinnen met
kinderen en de dag daarna gaan wij naar een bedrijf toe.
Help jij mee om onze bezoekers het meest onvergetelijke uitje van hun leven te geven?
MUZIEUM-FAMILIE
De muZIEum-familie dat zijn wij! Een warm en dynamisch bad waar je in terecht komt, zo durven
wij ons wel te omschrijven. Dagelijks staan alle collega’s vol enthousiasme klaar om bezoekers te
ontvangen en onze belangrijke boodschap te verspreiden.
Inmiddels bestaat ons team uit 40 blinden en slechtzienden, voornamelijk werkzaam als gids.
Daarnaast zijn er meer dan 40 collega’s die zich bezighouden met andere werkzaamheden. Denk
aan de publiekbegeleiders die een belangrijke rol spelen in het gastvrij ontvangen, begeleiden en
proactief informeren van bezoekers. En weer anderen die zich richten op taken als het
organiseren van evenementen, personeelszaken, marketing, communicatie en sales.
Meer informatie vind je op: www.muzieum.nl

