VACATURE

Hôtes Culture | Guides at work

Publieksmedewerker
Grachtenmuseum Amsterdam (m/v/x)
12 tot 24 uur per week, parttime
Startdatum: vanaf 15-06-2022

Wil je werken in een inspirerende omgeving in het historische hart van Amsterdam? Heb je liefde
voor kunst, cultuur en geschiedenis? Vind je het bovendien leuk om bezoekers gastvrij en
enthousiast te ontvangen en begeleiden? Wellicht ben jij dan de nieuwe aanwinst voor ons team!
Wie zijn wij?
Wij zijn Hôtes Culture | Guides at work, een jong en dynamisch bedrijf in de museale sector. Wij
werken met publieksmedewerkers en gidsen in opdracht van verschillende musea en culturele
instellingen.
Het Grachtenmuseum Amsterdam
Aan de Herengracht ligt het statige Grachtenhuis. Het vertelt de geschiedenis van Amsterdam en het
ontstaan van de grachten, zo’n 400 jaar geleden. Het is een prachtig huis met veel historie.

Wat ga je doen?
Als publieksmedewerker zorg je voor een hartelijke ontvangst, begeleid je de bezoekers en informeer je
ze over alles wat het museum te bieden heeft. Denk hierbij ook aan het verkopen van toegangsbewijzen
of assisteren bij de audio tour. Je werkt in een klein team, met veel ruimte voor zelfstandigheid.

Wat vragen we van jou?
Je kan minimaal 2 diensten per week werken, waarvan 1 weekenddag. Je bent flexibel in je werktijden
en ook in de weekenden, feestdagen en vakanties beschikbaar.
Je vindt het leuk om bezoekers gastvrij te ontvangen en begeleiden.
Je bent representatief.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Het spreken van een derde taal is extra meegenomen!
Ervaring in een relevante functie is een pré, al zijn enthousiasme voor en affiniteit met de functie
doorslaggevender.
Wat bieden we jou?
Een bijzondere werkomgeving met mooie collecties, leuke collega’s en enthousiaste, internationale
bezoekers.
Een bruto uurloon van €10,14
8% vakantiegeld, 10,87% toeslag vakantiedagen en pensioenopbouw. Reiskosten worden niet vergoed.

Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 6 juni.

Bij Hôtes Culture | Guides at work streven we naar een grote diversiteit in ons personeelsbestand.
Mensen van verschillende genders en met verschillende achtergronden in studie, afkomst, cultuur en
leeftijd worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Ben je enthousiast en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je cv en een motivatie naar
solliciteren@hotesculture.nl o.v.v. “Publieksmedewerker Grachtenmuseum”.

