
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? En doe jij dat het liefst bij een maatschappelijk betrokken, culturele
instelling? Dan hebben wij een prachtige uitdaging voor je! Wij zijn op zoek naar diverse vrijwilligers voor
de functie van:  
 
PUBLIEKSMEDEWERKER (S) (V/M/X, 4 - 8 uur per week) 
  
Museum van de Geest I Dolhuys is gevestigd in een prachtig, monumentaal pand in Haarlem en laat
kunstwerken zien die je aan het denken zetten over stigma’s en het belang van mentale gezondheid. In
2022 hebben we de European Museum of the Year Award gewonnen en zijn daarmee het beste museum
van Europa! Met onze kunst- en cultuurprogramma’s maken we mentale gezondheid bespreekbaar voor
een breed publiek. We werken samen met een groot team van vrijwilligers en bieden reïntegratieplekken
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit maakt Museum van de Geest tot een bijzondere
ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. 

Wie ben jij? 

Als publieksmedewerker ben jij het visitekaartje van het museum, jij bent het eerste aanspreekpunt voor
bezoekers Je bent enthousiast, klantvriendelijk en je vindt het leuk om mensen een welkom gevoel te
geven en ze goed te woord te staan. Je werkt graag bij een maatschappelijk betrokken, culturele instelling
met een divers publiek. Op een betrokken manier houd je contact met de floormanager zodat een bezoek
aan ons museum optimaal verloopt.  

Wat ga je doen?  
 
 • Het welkom heten van bezoekers en verkopen van toegangsbewijzen 
 • Kassa bedienen  
 • Het verstrekken van informatie over onze diverse multimedia tours
 • Bezoekers attenderen op faciliteiten in ons museum: garderobe, kluisjes, het museumcafé,  de winkel   

 Wat kan jij? 
  
 • Je bent klantvriendelijk, enthousiast en representatief  
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden  
 • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Je bent bereid om in het weekend te werken   
  
Wat bieden wij? 

 • Een inspirerende, culturele omgeving  
 • Leer- en werkervaring voor toekomstig betaald werk  
 • Vrijwilligerscontract  
 • Dagvergoeding  
 • Drie maal per jaar een evenement voor vrijwilligers 
 • Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen 
  

 Sollicitaties s.v.p. per mail naar: 
Carine Neefjes, Manager Vrijwilligers- Personeelszaken, neefjes@museumvandegeest.nl

MUSEUM VAN DE GEEST | DOLHUYS 
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk? En doe jij dat het liefst bij een maatschappelijk betrokken, culturele instel-
ling? Dan hebben wij een prachtige uitdaging voor je! Voor onze vestiging in Amsterdam zijn wij op zoek naar 
diverse vrijwilligers voor de functie van  
 
PUBLIEKSMEDEWERKER(S) (V/M/X, 4 - 8 uur per week)  
 
Museum van de Geest I Outsider Art is gevestigd in de Hermitage Amsterdam. Hier zie je onze vaste collectie 
Outsider Art, een originele kunstvorm gemaakt door outsiders van de kunstwereld en vaak ook van de maat-
schappij. Via kunstwerken tonen deze kunstenaars hun binnenwereld zonder bezig te zijn met wat de buiten-
wereld daarvan vindt. De vestiging in Amsterdam maakt onderdeel uit van Museum van de Geest in Haarlem die 
dit jaar de European Museum of the Year Award heeft gewonnen! In beide musea werken we samen met een 
team van vrijwilligers en bieden we reïntegratieplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Wie ben jij? 

Als publieksmedewerker ben jij het visitekaartje van het museum, jij bent het eerste aanspreekpunt voor
bezoekers. Je bent enthousiast, klantvriendelijk en je vindt het leuk om mensen een welkom gevoel te geven en 
ze goed te woord te staan. Je werkt graag bij een maatschappelijk betrokken, culturele instelling. 
 
Wat ga je doen?  
 
• Je heet bezoekers van harte welkom  
• Je verstrekt informatie over onze vaste collectie en tijdelijke tentoonstelling
• Je geeft korte speedtours langs de highlights in ons museum
• Je verwijst bezoekers door naar onze locatie Museum van de Geest I Dolhuys in Haarlem
   
Wat kan jij? 
   
• Je bent klantvriendelijk, enthousiast en representatief  
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden  
• Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
. Je bent bereid om in het weekend te werken   
  
Wat bieden wij?
 
• Een inspirerende, culturele omgeving  
• Leer- en werkervaring voor toekomstig betaald werk  
• Vrijwilligerscontract  
• Bescheiden dagvergoeding  
• Drie keer per jaar een evenement voor vrijwilligers 
• Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen 
  

Sollicitaties svp per mail naar: Carine Neefjes, Manager Vrijwilligers- Personeelszaken,
neefjes@museumvandegeest.nl 
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