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.

Voor de afdeling Educatie is het museum op zoek naar

Museumdocenten
(vrijwilligersfunctie)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste museumdocenten die bezoekers begeleiden bij diverse educatieve
projecten, zoals bijvoorbeeld de Romeinenwerkplaats en de Archeohotspot. De Archeohotspot is een
bijzondere zaal in het museum waar bezoekers kennis kunnen maken met archeologie en mee kunnen
helpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. In de Romeinenwerkplaats gaan kinderen aan de
slag met verschillende proeven over het dagelijks leven in de Romeinse tijd.

Tot je werkzaamheden behoren:
•

Begeleiden van kinderen vanaf 4 jaar bij verschillende educatieve projecten, waaronder
Romeinenwerkplaats en kinderfeestjes;

•

Ontvangen van bezoekers en informatie verstrekken over de ArcheoHotspot;

•

Assisteren bij het uitwerken van archeologische projecten in de ArcheoHotspot.

Wie ben jij:
▪

Je hebt een publieksgerichte instelling;

▪

Je hebt kennis van archeologie of bent bereid je hierin te verdiepen;

▪

Je hebt affiniteit met het museum en museumeducatie;

▪

Je bent representatief en nauwgezet met het hanteren van voorwerpen;

▪

Je bent flexibel en inzetbaar op oproepbasis (het museum is geopend van dinsdag t/m zondag);

▪

Ervaring met het werken met kinderen is een pré;

▪

Een studie in een relevante richting is een pré;

▪

Je bent in de gelegenheid minimaal 1 keer per maand een dagdeel te werken.

Wat bieden we je?
▪

Een vrijwilligerscontract en vrijwilligersvergoeding;

▪

Een inspirerende werkomgeving met de mogelijkheid werkervaring op te doen in de museumsector;

▪

Uitnodigingen voor officiële openingen van tentoonstellingen;

▪

Korting in de Museumwinkel, het Museumcafé en op de museumentree.

Wil jij je bijdrage leveren als Museumdocent?
Museum Het Valkhof streeft een divers en inclusieve samenstelling van het personeelsbestand na.
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Marjolein Nagengast, Medewerker educatie en activiteiten, via email M.Nagengast@museumhetvalkhof.nl
Je sollicitatie, inclusief cv, kun je tot en met 4 juli 2021 richten aan Museum Het Valkhof, t.a.v. Agnes van
Nassau, HR manager, via e-mail vacatures@museumhetvalkhof.nl .

