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Museum Smedekinck zoekt vrijwilligers

Huismeesters(m/v)

Medewerkers (m/v) in het groen.

Gastheren/gastvrouwen

Relatiebezoekers (m/v)

Ambachtslieden (m/v)

Medewerkers (m/v) educatieve activiteiten

Suppoosten (m/v)

Bestuurslid

of mensen die voor een functie opgeleid willen worden.

Museum Smedekinck
Museum Smedekinck gaat over het plattelandsleven in de Achterhoek. Daartoe is een eeuwenoude
hoeve ingericht om de diverse facetten van het ambachts-, middenstands- en boerenleven ten toon
te stellen. Op het erf van de hoeve worden jaarlijks diverse evenementen en themadagen
georganiseerd ook speciaal voor de kinderen.
De laatste jaren mochten we per jaar circa 6.000 bezoekers ontvangen zowel individueel als in
groepsverband. Dat onze bezoekers genieten van alles wat ons museum te bieden heeft, blijkt uit de
vele positieve reacties in ons gastenboek.
Het museum wordt volledig door vrijwilligers gerund. Een team van circa 80 vrijwilligers staat klaar
om alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Zij dragen het museum een warm hart toe, zijn
er graag en dragen bij aan een prettige sociale omgeving.
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Als aanvulling op ons team zijn we op zoek naar:
Huismeesters (m/v)
De huismeester draagt zorg voor de opening c.q. sluiting van de gebouwen. Ontvangt de bezoeker
aan de infobalie, verzorgt de entreegelden, regelt op verzoek de audiotour dan wel een gids en
beantwoordt de telefoon. Verricht verder lichte administratieve werkzaamheden bijv. de
administratie van de museumwinkel.
Je bent representatief en vindt het leuk met mensen om te gaan.
Gastheren/vrouwen
Je ontvangt onze bezoekers gastvrij in onze ontvangstruimte ‘de daele’, zorgt voor de bediening en
verkoop in onze museumwinkel.
Je bent representatief en hebt een dienstverlenende instelling. Ervaring in de horeca is een pré.
Suppoosten/gidsen
Je leidt de bezoekers rond in het museum en vertelt over de geschiedenis van het museum en zijn
collectie.
Je bent een verteller, representatief en vindt het leuk met mensen om te gaan.
Ambachtslieden (m/v)
Je bent een klompenmaker, leerbewerker, boekbinder, zadelmaker, mandenvlechter, stoelenmatter,
touwslager, slager, bakker of beheerst diverse textiele werkvormen. Of je hebt belangstelling één van
de (oude) ambachten te leren en een opleiding te volgen.
Je vindt het leuk om een ambacht uit te oefenen en te demonstreren en er over te vertellen aan onze
bezoekers.
Medewerkers in het groen (m/v)
Je vindt het fijn om buiten in het groen te werken. Je weet van aanpakken. Je werkt mee in een
enthousiast team, dat de tuinen, de boomgaard en het erf onderhouden. Je bent ook in staat
zelfstandig te werken.
Relatiebeheerders/-bezoekers (m/v)
Je bezoekt onze relaties (campings, hotels, toeristische informatieputten enz.) en informeert hen
over de mogelijkheden die ons museum biedt.
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Je bent representatief en kunt enthousiast en met overtuiging vertellen. Je werkt samen in een
teamverband met de PR-functionarissen.
Medewerker educatieve activiteiten (m/v)
Je vindt het fijn om met kinderen en jongeren om te gaan en kennis over te dragen. Je vertelt over
het museum en begeleidt leerlingen van bezoekende scholen bij de deelname aan de diverse
onderwijsprogramma’s.
Bestuurslid (m/v)
De bestuursleden beschikken zo mogelijk over bestuurlijke ervaring. Kennis van bijvoorbeeld op het
terrein van personeelsbeleid, juridische zaken of kennis van de lokale geschiedenis is een pré.
Wij bieden een prettige werksfeer in een unieke, museale omgeving. Je maakt deel uit van een ploeg
enthousiaste vrijwilligers. De werktijden en -dagen worden altijd in overleg bepaald. Er is gratis
koffie/thee en veel vermaak in de pauzes.
Daarnaast organiseren we jaarlijks een feestmiddag/-avond met buffet voor onze vrijwilligers.

Spreekt het bovenstaande je aan, dan kun je contact opnemen met Ben de Vries (06-48474600 per email b.vries2587@gmail.com) of Evert van den Born (06-10854123 of per e-mail.nl
etvandenborn@kickmail.nl).

