VACATURE: Enthousiaste Vrijwilligerscoördinator
20 uur per week | Sluitingsdatum: 15.01.2022

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt sinds 1995 de kunst en het gedachtegoed van de
Cobra-beweging centraal. De collectie is deel van het Nederlands nationaal erfgoed maar de
‘geest’ van Cobra is nog springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op
internationale solidariteit en creativiteit, is in onze huidige samenleving belangrijker dan ooit. Het
Cobra Museum verbindt de collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan de
actualiteit.

Vrijwilligerscoördinator
Het Cobra Museum heeft een relatief korte geschiedenis in het werken met vrijwilligers. Sinds de
publiekstrekker Frida Kahlo & Diego Rivera, A Love Revolution is de vrijwilligerspoule flink
uitgebreid. Dit doen wij om betrokkenheid met de gemeenschap te creëren en ook om onze
ambities te bereiken. De specifieke kennis van onze vrijwilligers stelt ons in staat om op
verantwoorde en veilige wijze tentoonstellingen te tonen en de bezoekers extra gastvrij en
servicegericht te ontvangen, naast het verstrekken van tentoonstellingsinformatie. Wij bieden
onze ca 70-100 vrijwilligers een fijne werkplek met korte lijnen. De vrijwilligers coördinator
coördineert de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.
Wij betrekken onze vrijwilligers actief bij onze activiteiten. We vieren en proosten samen. We
informeren en luisteren naar elkaar. Wij streven ernaar dat onze vrijwilligers, net zoals bij onze
medewerkers, zich onderdeel voelen van het Cobra Museum en dit met trots uitdragen. In
verband met het uitbreiden van onze vrijwilligerspoule zijn wij op zoek naar een
Vrijwilligerscoördinator binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

Taken en verantwoordelijkheden:
Het coördineren van vrijwilligerswerk en het vrijwilligersbeleid in de breedste zin van het woord
binnen het Cobra Museum. Verbondenheid van vrijwilligers met en betrokkenheid bij het
museum, zodat vrijwilligers zich thuis voelen. Je hebt expertise en ervaring op het gebied van
werving & selectie, training en begeleiding van vrijwilligers. Onder jouw toezicht groeit deze
cruciale medewerkersgroep zowel kwantitatief als kwalitatief. Verder plan je de roosters van de
vrijwillige publieksmedewerkers en vrijwillige medewerkers van Atelier CoBrA. Je hebt een
toezichthoudende rol en zorgt voor de functionele aansturing op de werkvloer.

Werkzaamheden/taken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewaken van de juiste uitvoering van het vrijwilligersbeleid en actualisering beleid in
samenspraak met Hoofd Bedrijfsvoering en directie;
“Verbindingsofficier” zijn tussen vrijwilligers enerzijds en Hoofd Bedrijfsvoering anderzijds;
Zorgdragen voor werving & selectie van vrijwilligers, waarbij vergroten van diversiteit een
aandachtspunt is;
Het coördineren van de introductie en het inwerken en begeleiden van nieuwe vrijwilligers,
hierbij ondersteund door bedrijfsleiding;
Eerste (telefonische) gesprekken voeren met nieuwe vrijwilligers;
Toezien op uitvoering attentie en lief en leedbeleid, hierbij ondersteund door secretariaat;
Meewerken aan de vrijwilligerscommunicatie;
Initiëren van vrijwilligersactiviteiten en -bijeenkomsten conform vrijwilligersbeleid.

Vereisten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare werkervaring
Je hebt heldere ideeën over vrijwilligerswerk en gastgerichtheid
Je bent thuis in vrijwilligerswerk en hebt aantoonbare kennis en ervaring met werven,
begeleiden en aansturen van vrijwilligers;
Je hebt gevoel voor kwaliteit van museale dienstverlening en kan hierop aansturen;
Je hebt affiniteit met de collectie en de activiteiten van het Cobra Museum;
Je bent flexibel om in een rooster te werken, soms ook een avond- of weekenddienst;
Je bent operationeel vaardig met moderne media;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je beschikt over een BHV-diploma of bent bereid deze te halen en je kunt een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Karakteristieke eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•

Empathisch
Zelfstandig
Teamplayer
Flexibel
Resultaatgericht en hands on
Effectieve en sociale communicatie en impact
Inspirerend

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een inspirerende en dynamische werkomgeving met verantwoordelijkheid en ruimte om
jezelf te ontwikkelen.
Een 1-jarig contract per 1 februari 2022, met mogelijkheid tot verlenging.
Een aanstelling van 0,53 Fte/ 20 uur per week.
Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van maximaal € 3.000, - bruto per maand,
bij een volledige werkweek van 38 uur.

Ben jij de Vrijwilligerscoördinator die wij zoeken?
Maak dit dan uiterlijk 15 januari 2022 kenbaar door je motivatiebrief met curriculum vitae naar
personeelszaken@cobra-museum.nl te sturen. Voor meer informatie kun je contact opnemen
met Joan Madiredjo via bovengenoemd mailadres o.v.v. ‘Vacature Vrijwilligerscoördinator’ of
telefoonnummer 020 - 5475034.

