VACATURE
Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie het verhaal van ruim 5000 jaar geschiedenis
uit. We willen aan een zo breed en divers mogelijk publiek laten zien hoe kunst en cultuur ons wereldbeeld
kleuren. Met het heden als vertrekpunt onderzoeken we thema’s die ons als individu en als collectief vormen
en inspireren. Een enthousiast team van circa 30 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers en freelancers
maakt jaarlijks een aansprekend programma voor alle generaties. ‘Ik, Maria van Gelre’, ‘De gebroeders Van
Limburg’, ‘Middeleeuws vernuft’ en ‘Geel als citroen, rood als tomaat’ zijn enkele succesvolle voorbeelden.

Museum Het Valkhof is gevestigd in een spraakmakend gebouw, een ontwerp van Ben van Berkel, aan het
Valkhofpark; het historische hart van Nijmegen. Museum Het Valkhof voelt zich verbonden met de stad
Nijmegen en de samenleving, is samenwerkingsgericht en zoekt het experiment in publieksbenaderingen en
presentatievormen.

In het Museum Kam-gebouw vervult het museum bovendien bijzondere taken op het gebied van de
Gelderse archeologie: het beheert er het provinciaal depot voor bodemvondsten en fungeert als
informatiecentrum voor de archeologie van Gelderland.

De organisatie vernieuwt en werkt aan een toekomstbestendig, publieksgericht museum met landelijke
uitstraling en internationale allure.
Ter aanvulling van het gezellige winkelteam zijn we opzoek naar servicegerichte:

Vrijwilligers voor de museumwinkel

Museum Het Valkhof heeft een prachtige museumwinkel met (kunst)boeken en allerhande cadeau artikelen.
De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit het verkopen van museum gerelateerde artikelen en
(kunst)boeken. Daarnaast geeft de winkelvrijwilliger uitleg over de producten en zorgt hij/zij ervoor dat de
winkel netjes en opgeruimd blijft.

Wij zoeken iemand die:
▪

Enthousiast en representatief is;

▪

Graag met mensen omgaat en voor ze klaarstaat;

▪

Een servicegerichte instelling heeft bij het contact met bezoekers;

▪

Interesse heeft in het werken in een museale omgeving;

▪

1 dagdeel per week (of per 2 weken) beschikbaar is op zondag.

Wat bieden wij:
▪

Een inspirerende werkomgeving;

▪

Kans om (nieuwe) werkervaring op te doen;

▪

Een vrijwilligerscontract en verzekering;

▪

Korting in de Museumwinkel, het Museumcafé en op de museum entree;

▪

Uitnodigingen voor openingen en andere interne museumprogramma’s.

Reageren?
Je bent van harte welkom voor een informatief gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Ilse Lugthart, Manager publieksservice, i.lugthart@museumhetvalkhof.nl
of 024-3608805.

Bij aanname dient een Verklaring omtrent Gedrag te worden overlegd.

