zoekt nieuwe enthousiaste vrijwilligers voor de functie van:

Gastvrouwen en gastheren
die samen met de andere vrijwilligers een middag per maand bezoekers wil
ontvangen en adviseren.
Museum Dorestad toont de geschiedenis van de middeleeuws handelsplaats
Dorestad en latere periode. Dorestad was een van de belangrijkste
handelscentra van Europa. Vele vondsten zoals handelsgoederen en
gebruiksvoorwerpen, zijn in het museum te bewonderen. Op verschillende
manieren beleven de bezoekers de geschiedenis van Wijk bij Duurstede in het
algemeen en Dorestad in het bijzonder.
Wil jij ook ons enthousiaste team van 25 vrijwilligers versterken?
Wat verwachten we van je?
• Je opent en sluit het museum, ontvangt de bezoekers en wijst ze de weg,
bedient de kassa, adviseert bezoekers over het museum en de
museumwinkel en geeft informatie over de collectie.
• Je bent minimaal één middag per maand van 13.30 tot 17.00 uur,
beschikbaar. Maar meer middagen mag natuurlijk ook. Wij zoeken vooral
vrijwilligers voor de weekend middagen (van 13.30 tot 17.00 uur).
• Je bent eventueel bereid om ook tijdens speciale evenementen mee te
helpen.
• Omdat er altijd minimaal twee gastheren of gastvrouwen tegelijk
aanwezig zijn kan je je ook opgeven samen met iemand anders.
• Je bent minimaal 18 jaar.
• En je vindt het leuk en interessant om mensen te adviseren en helpen.
Lijkt het je wat? Neem dan contact op of kom eens kijken in het museum.
Muntstraat 42, 3961 AL Wijk bij Duurstede
− telefoon: 0343 – 571448
− www.museumdorestad.nl
− e-mail: info@museumdorestad.nl
Een functie in Museum Dorestad betekent ook een uitbreiding van je eigen
kennis over de cultuurhistorie van Wijk bij Duurstede en Dorestad.
Uiteraard hebben we een vrijwilligersbeleid waarin verzekeringen, cursussen,
en eventuele onkostenvergoedingen zijn geregeld. En ieder jaar organiseren
we voor alle vrijwilligers bijeenkomst in ontspannen sfeer waarbij je eventuele
partner ook van harte welkom is.
We ondersteunen je met speciale cursussen voor vrijwilligers om je kennis uit
te breiden en je functie goed uit te kunnen oefenen. Om op de hoogte te
blijven van ontwikkelingen, ontvang je regelmatig een nieuwsbrief en zijn er
werkoverleggen.

