Museumgids
Museum Veenendaal is op zoek naar enthousiaste museumgidsen. Als museumgids leidt je op
afspraak groepen van max. 15 personen rond langs de vaste tentoonstelling en de tijdelijke expositie.
In Museum Veenendaal komt de geschiedenis en cultuur van Veenendaal samen, zowel van het
verleden als het heden. Het museum heeft een vaste tentoonstelling en ieder jaar een aantal
wisseltentoonstellingen. Daarnaast organiseren we regelmatig publieksactiviteiten. Zo zijn we een
divers museum met aandacht voor cultureel erfgoed, beeldende kunst en andere kunstvormen.
Bij het museum werken twee parttime medewerkers en circa 70 vrijwilligers, waaronder het
meewerkend bestuur. Iedereen heeft zijn of haar eigen aandachtsgebied en draagt hierdoor bij aan
de ontwikkeling van het museum.
De belangrijkste taken zijn:




Gastvrouw of –heer zijn;
Bezoekers rondleiden en op boeiende manier verhalen vertellen over de collectie en de
geschiedenis van Veenendaal en de Cultuurfabriek.
Op eigen verzoek is er een combinatie mogelijk met andere taken in het museum, zoals de
begeleiding van educatieve programma’s voor basisschoolleerlingen of workshops sigaren
maken.

Idealiter ben je welbespraakt, enigszins bekend met de geschiedenis van Veenendaal, enthousiast en
gastvrij en heb je een verzorgd uiterlijk. Een enkele keer krijgen wij ook buitenlandse gasten over de
vloer, zodat kennis van het Engels welkom is, maar niet noodzakelijk.
Als museumvrijwilliger raak je beter bekend met cultureel en historisch Veenendaal, je sociale kring
wordt verruimd en je ontmoet interessante mensen! Je komt te werken in een team van ca. 70
vrijwilligers en 2 vaste medewerkers.
De werkgroep museumgidsen komt enkele keren per jaar bij elkaar voor overleg en jaarlijks maken
we een leuke uitstap. Natuurlijk ben je ook altijd welkom bij de evenementen van het museum.
Interesse?
Wij bieden afwisselend werk met een leuke groep collega’s in een boeiende werkomgeving. Ben jij
iemand op wie wij kunnen rekenen op basis van het uitgangspunt afspraak is afspraak? Neem dan
contact op met onze voorzitter Theo van Hardeveld onder het telefoonnummer 06-43 13 47 93. Je
sollicitatie kun je sturen naar voorzitter@museumveenendaal.nl.

