
 
 

 
 
 
 
 

 
VACATURE 

 
Het Liemers Museum is op zoek naar enthousiaste collega’s voor de functie  

 

Rondleider volwassenengroepen (vrijwillig) 
 
Het vernieuwde streekmuseum vertelt het verhaal van de inwoners van de Liemers uit het verleden, 
het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis door een eigentijdse 
presentatie. Baan je een weg langs de tijdlijn die doorloopt van de begane grond naar de eerste 
verdieping. De historie wordt ingekleurd door de verhalen van de mensen, van de jagers en 
verzamelaars tot de Liemerse inwoners van nu. Kunstwerk! Liemers Museum is vanaf december 2021 
gevestigd in het gemeentemonument Turmac Cultuurfabriek.  
 
Het museum biedt overdag en incidenteel op aanvraag buiten openingstijden, groepsrondleidingen 
door de Turmac Cultuurfabriek en/of het Liemers Museum aan. De rondleidingen zijn voornamelijk 
voor groepen volwassenen. Voor deze rondleidingen is het museum op zoek naar enthousiaste 
rondleiders.   
 
Werkzaamheden: 

- Rondleiden van groepen volwassenen in een rondleiding van maximaal 1,5 uur. 
Groepsgrootte tot maximaal 15 personen. Inhoudelijke documentatie voor de rondleiders is 
aanwezig. Aanmelding van groepsbezoeken gebeurt onregelmatig en in wisselende 
frequentie.  

- Inwerkperiode: je verdiepen in de rondleidersdocumentatie en meelopen met een andere 
rondleider.  

 
Profiel: 

- Goede mondelinge communicatieve vaardigheden 
- Representatief voorkomen 
- Fysiek in staat zijn zelfstandig een rondleiding van maximaal 1,5 uur te leiden 
- Bereidheid om je inhoudelijk in te werken 
- Beschikbaarheid op afroep op meerdere weekdagen en eventueel buiten openingstijden van 

het museum 
 
Wat bieden wij? 

- Gezellig team en goede sfeer 
- Een gezamenlijk training voor rondleiders 
- Een zelfstandige functie in een veelzijdige Cultuurfabriek 
- Mogelijkheid tot meedenken in teamverband over de invulling van de verschillende soorten 

rondleidingen 
- Werktijden in overleg  
- Gratis toegang tot het museum 
- Lidmaatschap Bibliotheek 
- Eén keer per jaar een voorstelling naar keuze in het Musiater 

 



 
 

Geïnteresseerd? 
Lijkt jou het leuk je voor deze vrijwilligersfunctie in te zetten of heb je vragen? Neem contact op met 
Karin Degen via: k.degen@liemerskunstwerk.nl of bel: 085 040 99 71 
 
Overig 
Na een (proef)periode van 2 maanden en bij wederzijds enthousiasme, zal een VOG (Verklaring 
Omtrent het Gedrag) van je worden gevraagd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Daarnaast zal er 
ook een vrijwilligersovereenkomst worden getekend. 
 


