Word oproepkracht team Publiekszaken
Stedelijk Museum Breda
Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. Het museum is het
ideale vertrekpunt voor iedereen die de kunst en geschiedenis van Breda en omgeving wil
ontdekken. Naast een overzicht van zijn rijke collectie toont het museum wisselende
tentoonstellingen. Projectruimte NEXT is bestemd voor samenwerking met partners uit de
stad. De verrassende veelzijdigheid maakt Stedelijk Museum Breda aantrekkelijk voor een
breed en landelijk publiek.
Wie zoeken we?
Het team Publiekszaken verzorgt het eerste gastvrije contact van de bezoeker met het
museum. De medewerkers van het team ontvangen bezoekers bij de receptie, doen de
ticketverkoop en geven informatie over het bezoek. Zij houden toezicht op zaal en in NEXT,
verzorgen de gecombineerde horeca en winkel, houden de publieke ruimtes netjes en
ondersteunen bij activiteiten als gastheer of gastvrouw.
Het team bestaat uit een aantal vaste medewerkers en enkele flexibele medewerkers, die
werken op basis van een oproepovereenkomst en worden ingepland op het moment dat er
extra capaciteit nodig is. Wij hebben momenteel ruimte voor twee oproepkrachten.
We zoeken oproepkrachten die:
 ervaring hebben in een dienstverlenende functie in het toerisme, de recreatie of
horecabedrijf;
 gastvrijheid in hun DNA hebben;
 ervaring hebben met receptie en kassawerkzaamheden;
 goed in een team kunnen werken;
 affiniteit hebben met kunst en cultuur;
 goed Nederlands en Engels spreken;
 representatief zijn;
 een opleiding hebben gevolgd op minimaal MBO-niveau.
Wat ga je doen?
Je maakt onderdeel uit van het team Publiekszaken. Je wordt allround ingezet op de
werkzaamheden van het team: ontvangst van bezoekers bij de receptie en ticketverkoop,
zaalwacht, horeca en winkel, organisatorische ondersteuning bij activiteiten en events.
Werkzaamheden vinden plaats zowel overdag, als ook in de weekenden en avonden.
Wij bieden jou
Een inspirerende werkplek met enthousiaste collega’s, waar je contact hebt met bezoekers,
jong en oud en waar je je ervaring kunt delen. Het museum volgt de Museum-cao.
Geïnteresseerd?
Stuur voor 19 mei a.s. je sollicitatie met motivatie en curriculum vitae naar
sollicitatie@stedelijkmuseumbreda.nl onder vermelding van oproepkracht publiekszaken. Voor
vragen kun je contact opnemen met Lotte Jansen, hoofd publiekszaken en vrijwilligers, via
076 529 99 11.

