Vacature (vrijwilliger)

Deventer Verhaal is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functie:

Museumdocent
Maak je makkelijk contact met kinderen van peuter tot puber? Draag je graag je
kennis over aan een nieuwe generatie? Dan is de functie van museumdocent
wellicht iets voor jou!

Werkzaamheden
Je begeleidt schoolklassen in het Speelgoedmuseum en/of Museum De Waag
en/of je bezoekt schoolklassen om daar te ondersteunen bij een museumles.
Profiel
 Hands-on mentaliteit
 Je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel in schrift als gesproken woord
 Fan van historisch Deventer
 In bezit van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij werken met kinderen
(kosten aanvraag VOG declarabel)
 Voor een functie in onze musea vragen we een beschikbaarheid van minimaal
2x per maand
Wat bieden wij?
 Je maakt onderdeel uit van de ondernemende en enthousiaste
erfgoedorganisatie Deventer Verhaal
 Je komt te werken in een dynamische, culturele omgeving waarbij je mensen
met dezelfde interesses leert kennen
 We organiseren jaarlijks vier gratis borrelmomenten
 Je ontvangt van ons een Museumkaart waarmee je onbeperkt toegang hebt
tot 400 musea in Nederland, waaronder het Speelgoedmuseum Deventer en
Museum De Waag
 Je ontvangt een fikse korting in onze museumshops
 Voordat je start, krijg je van ons een gerichte training
 Je valt als vrijwilliger onder de vrijwilligersverzekering van gemeente
Deventer

Over Deventer Verhaal
Deventer Verhaal is de erfgoedpartner van Deventer. Al sinds 2014 zetten wij ons
in voor de zichtbaarheid, waardering en behoud van ons gemeentelijk erfgoed.
We hebben de missie om de rijke geschiedenis van de prachtige Hanzestad
Deventer met een breed publiek te delen. Dit doen we met een gevarieerd en
aantrekkelijk programma van exposities en activiteiten in Museum De
Waag en Speelgoedmuseum Deventer maar ook op andere locaties in de stad en
omliggende dorpen.
Als zelfstandige en verbindende erfgoedpartner werken we ook nauw samen
met andere Deventer organisaties en organiseren we jaarlijks verschillende
evenementen zoals Open Monumentendag, Kelderfest en Nacht van Goud.
Procedure
Als vrijwilliger start je eerst met een intakegesprek en een proefperiode.
Meer weten?
Heb je vragen of andere ideeën? Neem dan contact op met Ruth Weites,
vrijwilligerscoördinator Deventer Verhaal, via ruthweites@deventerverhaal.nl
Interesse?
Reageer nu en stuur een e-mail naar Ruth Weites, vrijwilligerscoördinator
Deventer Verhaal, via ruthweites@deventerverhaal.nl

