
 
 

 

 

 

Baliemedewerker Kunstwerk! 
 

Je hoeft je niet te vervelen! Misschien is dit iets voor jou! 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Aanspreekpunt en ontvangen bezoekers voor Kunstwerk! en de Turmac Cultuurfabriek 

• Kaartverkoop Museum en Musiater 

• Receptie Kunstwerk! doorverbinden telefonie en doorsturen infomail 

• Kleine verkopen en op orde houden van de ruimte 

• Lichte suppoost werkzaamheden Liemers Museum 

• Toeristische informatie verstrekken over De Liemers 

• Informatie verstrekken m.b.t. activiteiten in de Turmac Cultuurfabriek  
Je bent het visitekaartje! 
 
Wat vragen we van je? 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Communicatief en sociaal vaardig 

• Computervaardigheden 

• Stressbestendig in piekmomenten (maar ook goed tegen rustige momenten kunnen) 

• Klant- en servicegericht en probleemoplossend ingesteld 

• Representatieve houding 

• Minimaal twee dagdelen per week beschikbaar 

• Voor langere tijd beschikbaar 

• Werktijden zaterdag en zondag van 14.00 uur – 17.00 uur 

• Werktijden door de weeks van 09.00 uur – 13.00 uur en 13.00 uur – 17.00 uur (verdeeld over 
twee diensten) 

 
Wat bieden wij? 

• Gezellig team en goede sfeer 

• Werktijden in overleg (overdag, avond en/of weekend) 

• Gratis toegang tot het museum 

• Lidmaatschap Bibliotheek 

• Eén keer per jaar een voorstelling naar keuze in het Musiater 
 
Waar kom je terecht? 
Sinds 2016 werken de Bibliotheek Liemers, het Liemers Museum, Volwassen Educatie Zevenaar en 
omstreken, Het Musiater en de Muziekschool samen in een nieuwe organisatie met een nieuwe 
naam. Kunstwerk! biedt een stevig aanbod aan allerlei culturele voorzieningen voor de hele Liemers. 
De balie is gevestigd in de Turmac Cultuurfabriek nabij ingang Oost (Kerkstraat 27, 6901 AA 
Zevenaar). Kijk voor meer informatie op www.liemerskunstwerk.nl 
 
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. 
 
Reageren en/of vragen?  
Matty van Dokkum (Liemers Museum)  – m.van.dokkum@liemerskunstwerk.nl 
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