
Vrijwilligersvacature gastvrouw/gastheer (m/v/x)

Vacature vrijwillige gastvrouw/gastheer (m/v/x) bij Rijksmuseum
Boerhaave Vanaf 3 uur per week | in Leiden

Wil jij je ervoor inze�en dat onze museumbezoekers gastvrij ontvangen worden? Lees
dan verder!

Waar ga je werken?
Rijksmuseum Boerhaave daagt iedereen, van jong tot oud en met verschillende
achtergronden uit, om te ontdekken hoe relevant wetenschap en technologie zijn.
We laten zien hoe bijzonder alledaagse dingen zijn en welke rol de wetenschap daarin
speelt. Op deze manier maken we kennis voor een breed publiek toegankelijk en
brengen we wetenschap dichtbij. Dit doen we door het aanbieden van veel
verschillende programma’s, tentoonstellingen, activiteiten en evenementen. Zowel
binnen als buiten het museum.

Je werkt bij de afdeling Sales en Events. Op de werkvloer is een toegankelijke sfeer
waar je allerlei collega’s tegenkomt. Iedereen zet zich er gezamenlijk voor in dat onze
bezoekers een interessante kijk krijgen in de wereld van de wetenschap. Daarnaast
zijn er ook informele momenten, zoals uitjes, waar je je collega’s nog beter leert
kennen.

Bij Rijksmuseum Boerhaave willen wij een museum zijn waar iedereen zich
gerepresenteerd en welkom voelt. Door onze passie voor de wetenschap laten wij
mensen ontdekken dat de wetenschap van grote waarde is voor het dagelijks leven.
Naast onze verschillende bezoekers zien wij als museum ook de meerwaarde van een
diverse en inclusieve organisatie. Herken jij jezelf in het functieprofiel? Ongeacht je
gender, leeftijd, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft: we
nodigen je van harte uit om te reageren.

Wat ga je doen?
Als gastvrouw/gastheer ontvang je met een grote glimlach onze bezoekers en
informeer je hen over het museum: van garderobe tot tentoonstellingen, en van
toile�en tot workshop ‘tandwielen bouwen’ in de MaakStudio. Ook houd je de
museumwinkel netjes, help je bij de ontvangst van schoolgroepen en houd je soms
overzicht in de mooie binnentuin van het museum. Je staat gasten te woord bij
evenementen, lezingen, borrels en congressen en je helpt eventueel met
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vakantieworkshops. Een veelzijdige functie dus. Spreekt de ene taak je meer aan dan
de andere? In overleg stellen we een passend takenpakket samen.

Beschikbaarheid

De werkzaamheden kunnen zowel doordeweeks als in de weekenden of avonden
plaatsvinden. Het minimum is één vast dagdeel van ± 3 uur op een vaste dag in de
week. Het rooster biedt momenteel ruimte voor de volgende dagen en tijden als
vaste dag:

● Maandagen (mogelijk op wisselende basis, hele dag of dagdeel),
● Oproepbasis (invallen voor een collega of ondersteunen bij evenementen)

Wie ben je?

● Je hebt een open en uitnodigende houding voor elke bezoeker en blijft
klantvriendelijk, ook als zich problemen voordoen. Zo zorg je voor een positieve
ervaring bij alle bezoekers.

● De bezoekers en groepen bezoekers die je ontvangt zijn heel verschillend.
Daarom is het belangrijk dat je goed kan aansluiten bij de interesses en
behoeften van verschillende groepen en bezoekers, zoals schoolkinderen,
studenten, families en kenners.

● In deze functie spreek je met bezoekers zowel Nederlands als Engels. Je
beheerst beide talen goed. Mocht je nog een andere aanvullende taal spreken
is dat uiteraard altijd welkom.

● Bezoekers verwachten dat je voldoende afweet van het museum. Het is dan
ook belangrijk dat je affiniteit hebt met wetenschap en techniek. Met jouw
enthousiasme zorg jij als ambassadeur van het museum voor een warm
onthaal.

Wat bieden wij jou?
● Een leuke en interessante werkomgeving in een team van enthousiaste

collega’s;
● Je krijgt een kijkje achter de schermen van een museum;
● Een vrijwilligerscontract, een gratis VOG en eventueel ook

reiskostenvergoeding.

Ben jij geïnteresseerd?
Kom jij ons team versterken als vrijwilliger gastheer/gastvrouw? Mail dan een korte
motivatie en cv naar manonkoster@rijksmuseumboerhaave.nl
(vrijwilligerscoördinator) en lindavanklaveren@rijksmuseumboerhaave.nl
(leidinggevende gastheren/gastvrouwen).
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