Vlakbij Amsterdam ligt al eeuwen een magische plek aan het water: Rijksmuseum Muiderslot. Het best
bewaarde middeleeuwse kasteel van Nederland, omringd door unieke historische tuinen. Jaarlijks
bezoeken zo’n 145.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het Muiderslot.
Het team Publiek & Educatie zoekt op korte termijn een:

Rondleider/publieksmedewerker (op oproepbasis)
Muiderslot programmeert rondleidingen voor uitlopende publieksgroepen, zoals basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, families, kinderen, toeristen en de zakelijke markt. In ieder publieksprogramma ligt de nadruk
op ontdekken, beleven en doen. Een gelijkwaardige dialoog met publiek is het uitgangspunt.
Wat ga jij doen?







Je geeft interactieve rondleidingen voor bovenstaande publieksgroepen.
Je begeleidt activiteiten voor kinderen en volwassenen (bijvoorbeeld workshops)
Je begeleidt ontvangsten en concerten
Je ontvangt bezoekers gastvrij in het kasteel en de tuinen en geeft hen informatie
Je bent het aanspreekpunt van de vrijwilligers die op die dag werken
Je voert (kleine) voorkomende facilitaire werkzaamheden uit, zoals het netjes houden van
museumzalen en het terrein.

Wat breng jij mee?













Je hebt een open houding, interesse in mensen en je houdt van groepsdynamiek
Je stimuleert deelnemers om goed te kijken
Je stelt vragen en kunt goed luisteren
Je brengt balans aan tussen uitleg geven en interactie
Je brengt (historische) kennis duidelijk en levendig over
Je hebt kennis over en interesse in geschiedenis in het algemeen en je bent bereid je verder in
specifieke materie te verdiepen
Je spreekt foutloos Nederlands en Engels. Andere talen zijn een pré (in verband met veel
internationale toeristen die het Muiderslot bezoeken).
Je bent een enthousiast persoon en een aanpakker
Je hebt een BHV-diploma of bent bereid om dat te behalen
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je hebt gevoel voor samenwerking en tijdmanagement
Je bent op regelmatige basis flexibel inzetbaar (vooral in het weekend, maar ook door de week,
schoolvakanties, ’s avonds en op feestdagen)

Wat bieden wij jou?







een dynamische werkplek op het stoerste kasteel van Nederland
een afwisselende baan op de vloer die ertoe doet
reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
salaris conform Museum CAO, schaal 5 (van € 2199,= tot € 2682,= bruto per maand bij 36 uur per
week)
een eindejaarsuitkering van 3,4%

Van iedereen voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de hedendaagse samenleving.
Het Muiderslot is immers een rijksmonument: van iedereen voor iedereen. Onze organisatie biedt ruimte
aan iedereen. Wij geloven in de kracht van diversiteit om samen betere resultaten te behalen voor ons
unieke kasteel. Talent is daarbij de basis, diversiteit de kracht. Breng naast je kwaliteiten, talenten en
motivatie gerust ook je leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte
welkom!
Is jouw belangstelling gewekt?
Wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij Jeroen van Schie, hoofd Publiek & Educatie, tel. 0682312253. Wil je reageren? Stuur je motivatie en CV dan vóór 28 juli 2020 naar Marion Hoekwater, HR
adviseur, marion.hoekwater@muiderslot.nl

