Museum Kranenburgh in Bergen is een museum voor kunst vanaf het begin van de 20e
eeuw tot nu, gelegen in een prachtige bostuin. Met een gevarieerd
tentoonstellingsprogramma houdt het de naam van kunstenaarsdorp Bergen levend. We
maken school met tentoonstellingen die actuele thema’s aansnijden vanuit het
perspectief van de kunst, en we koesteren de geschiedenis in Historisch Museum Het
Sterkenhuis. Met een enthousiast team van circa 11 professionele medewerkers,
jongerenpool-oproepkrachten en 150 vrijwilligers maken we een inspirerend
museumprogramma voor alle generaties. Dankzij gemeente Bergen mag het museum de
komende jaren een aantal grote ambities verwezenlijken.
Kranenburgh zoekt

Gastvrouwen en -heren receptie
die ons team vrijwilligers komen versterken.
Wat houden jouw taken als gastvrouw/gastheer receptie in?
• Je zorgt er samen met collega-vrijwilligers en publieksmedewerkers voor dat
bezoekers hartelijk worden ontvangen, zich welkom voelen en goed worden
geïnformeerd;
• Je bent het visitekaartje van het museum, want je ontvangt onze gasten aan de
receptie! Hier verzorg je de kaartverkoop en handel je reserveringen af, beantwoord je
vragen en verstrek je informatie over het programma en het museum. Je houdt
toezicht op de goede gang van zaken in de entree en signaleert zaken ten behoeve
van de floormanager en medewerkers;
• je draagt zorg voor een opgeruimde, schone omgeving;
• je verricht algemene ondersteunende werkzaamheden voor de overige (vrijwillige)
museummedewerkers;
• je werkt samen met je teamleider en met (vrijwillige) collega’s op de museumvloer.
Wie ben jij?
• Je bent representatief en een enthousiast ambassadeur voor beide musea;
• je bent in het bezit van een EHBO of BHV diploma of je bent bereid een training te
volgen;
• je hebt belangstelling voor Bergen, kunst, natuur en historie;
• je kunt prima samenwerken, bent klantgericht en beschikt over grote
communicatieve vaardigheden;
• je bent digitaal vaardig en kan omgaan met computers
• minimaal een dagdeel per week in het museum aan de slag is voor jou geen punt; en
ook ben je in staat lichte tilwerkzaamheden te verrichten.
De gastvrouwen en gastheren worden aangestuurd door de floormanager Hospitality. Zou
je graag bij het Kranenburgh-team willen horen? Meld je aan via

vrijwilligers@kranenburgh.nl, dan neemt Floormanager Hospitality Marie Wegenaar
contact met je op.

