
 

                                                                                                                                    
VACATURE: PUBLIEKSMEDEWERKER (vrijwillig) 
 
Over het Cobra Museum 
Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-
beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ 
van Cobra is nog springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op 
internationale solidariteit en creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Het 
Cobra Museum verbindt de collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan 
hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de actualiteit. 

  
Om onze bezoekers een onvergetelijke beleving te bieden zoeken we publieksmedewerkers 
die: 
• Onze bezoekers voorzien van informatie 
• Toezicht houden in het museum 
• Nederlands en Engels spreken 
 
Reageer als je denkt ons hiermee te kunnen ondersteunen en: 
• Wanneer je enthousiast, open-minded en flexibel bent 
• Je affiniteit met kunst hebt 
• Je gastvrijheid hoog in het vaandel hebt staan 
• Je in ieder geval minimaal 2 keer in de week beschikbaar bent 
• Je minimaal 18 jaar oud bent 
 
Wat bieden wij? 
• Een vrijwilligersvergoeding 
• Een jaar lang gratis entree tot het museum en korting in de winkel en het café 
• Uitnodigingen voor previews, openingen en finissages 
• Een fijne en inspirerende werkomgeving in het hart van Amstelveen 

Tentoonstellingsagenda 

• Cobra en Noord-Afrika 12 maart 2022 t/m 20 nov 2022 

• Korda: Cuba, Che, Glamour 8 maart 2022 t/m 26 jun 2022 

• Humanity’s End as a New Beginning 19 maart 2022 t/m 19 juni 2022 

• Het andere verhaal: Marokkaans modernisme van 1956 tot nu. 15 april 2022 t/m 18 
september 2022 

Enthousiast geworden of meer weten? 

Neem contact op met Ryan en mail je CV onder vermelding van ‘vacature 
publieksmedewerker’ 

r.dekker@cobra-museum.nl                 
Tel: 020-5475032 / 06-10227518 
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