Werken als vrijwilliger bij Stichting Monet in Zaandam

Als vrijwilliger bij Stichting Monet in Zaandam gaat het met name om het ontvangen van gasten
in het MonetAtelier. Dit kunnen bewoners van de Zaanstreek zijn maar ook backpackers uit
Australië of studenten uit Zuid-Korea. De bezoeken kunnen 10 minuten duren maar ook een
uur. Afhankelijk van de interesse van de bezoekers.
De atelierdiensten duren 2,5 uur, we hebben twee dagdelen. Dagdeel 1 van 12:00 tot 14u30
uur, dagdeel 2 is van 14:30 tot 17:00 uur. Je bent niet verplicht om je elke week of op vaste
tijden en dagen in te roosteren.
We kennen twee seizoenen, laag- en hoogseizoen. In het laagseizoen zijn we minder dagen
open dan in het hoogseizoen.
Wat verwachten we van je?
➢ Dat je gastvrij bent en aanvoelt wat bezoekers zouden willen weten
➢ Enige affiniteit met de historie van Zaandam en (schilder)kunst en cultuur
➢ Dat je goed Nederlands spreekt en jezelf in het Engels kunt redden, andere talen zijn
welkom maar geen vereiste
Wat bieden we je?
➢ Een geweldige werkplek aan de Zaan
➢ Contacten met bezoekers uit alle delen van de wereld
➢ Geen verplichting om je wekelijks in te roosteren, je bent hierin geheel vrij
➢ Bedenken, organiseren en meewerken aan diverse MonetActiveiten, geen verplichting,
ook hierin ben je geheel vrij
Er is geen vrijwilligersvergoeding, als je van buiten de Zaanstreek komt is er wel een
reiskostenvergoeding. Vrijwilligers zijn verzekerd via de Vrijwilligersverzekering van Gemeente
Zaanstad. Bij indiensttreding dien je de Gedragscode te ondertekenen en wordt een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) verklaring aangevraagd.
Naast vrijwilligers voor het ontvangen van gasten in het MonetAtelier zijn we ook altijd op zoek
naar gidsen. Van gidsen verwachten we meer kennis van de historie van Zaandam,
(schilder)kunst en cultuur.
Interesse?
Stuur een bericht naar info@monetinzaandam.nl en coördinator Simone Ronchetti neemt
contact met je op voor een intake gesprek. In dat gesprek wordt meer verteld over de
werkzaamheden en natuurlijk moet er sprake zijn van een klik.

