ZOEKT
Medewerkers museumcafé (vrijwilligersfunctie)
Museum De Buitenplaats is één van de vijf musea van provinciaal belang in Drenthe.
Opgericht vanuit een particulier initiatief is het in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een
aantrekkelijke bestemming voor een breed publiek: van bezoekers met liefde voor
figuratieve kunst, tuinen, muziek, theater en literatuur tot liefhebbers van historische en
moderne architectuur. Museum De Buitenplaats bestaat uit een museumpaviljoen, prachtige
museumtuin met historische Appelhof, een Orangerie en het 17e-eeuwse Nijsinghhuis.
Naast tentoonstellingen worden in het museum podiumactiviteiten en rondleidingen
georganiseerd. Ook zijn er rondleidingen door de museumtuin en het Nijsinghhuis.
Onderdeel van het museum is een gezellig museumcafé met terras met uitzicht op de vijver.
Museum De Buitenplaats is op korte termijn op zoek naar vrijwilligers.

Wat verwachten wij van jou?
- Je hebt belangstelling voor en affiniteit met kunst en cultuur.
- Je bent enthousiast, vriendelijk en representatief en werkt graag in teamverband.
- Je bent een aanpakker, een “doener”.
- Je kunt zelfstandig werken.
- Je staat er voor open om nieuwe taken te leren.
- Je hebt een goede gezondheid zonder fysieke beperkingen.
- Eigen initiatief en inbreng worden op prijs gesteld.

Tijdsinvestering:
We werken met twee dagdelen, van 10.00-14.00 of 14.00-17.30 uur. Je bent wekelijks
minimaal één dagdeel beschikbaar en één keer per maand een weekenddag.

Wat kun je van ons verwachten?
- Een unieke werkomgeving op een prachtige locatie.
- Een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
- Bij iedere wisseltentoonstelling krijg je duidelijke informatie, zodat je de juiste kennis kunt
delen met onze bezoekers.

- Begeleiding en ondersteuning door de vaste medewerkers.
- Gratis toegang tot Museum De Buitenplaats, samen met partner en inwonende kinderen.
- Korting op zondagmiddagconcerten en -evenementen.
- Uitnodigingen voor vrijwilligersborrels en het jaarlijkse vrijwilligersuitje.
- Verzekering voor schade en ongevallen.
Je loopt in de proefperiode drie keer mee om te zien of het je aanspreekt. Na afloop
bespreek je hoe het ging, en of je definitief mee wilt doen. Van tevoren plannen we een
inwerkmoment met bijbehorende inwerkmap.
Interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan een c.v. en motivatiebrief naar:
a.folkerts@museumdebuitenplaats.nl
o.v.v. ‘Medewerker Museumcafé’
t.a.v. Anouk Folkerts Coördinator Vrijwilligers
tel. 050-3095818
www.museumdebuitenplaats.nl
Na ontvangst van je aanmelding krijg je een kennismakingsgesprek met de coördinator
vrijwilligers en de leidinggevende van het museumcafé. Bij wederzijdse instemming wordt
een vrijwilligerscontract opgemaakt.

