Museum Valse Kunst in Vledder zoekt een coördinator
Kun je goed zelfstandig werken, vind je het leuk om de dagelijkse gang van zaken in het
Museum Valse Kunst in Vledder te regelen, vind je ook dat je vrijwilligers moet koesteren, lees
dan vooral verder om te zien hoe we elkaar kunnen helpen.
Museum Valse Kunst heeft een unieke verzameling vervalsingen. Kunstliefhebbers die
bedonderd worden bij hun kunstaankoop komen uit het hele land hun kunst aanbieden. De
collectie groeit ook door schenkingen van bezoekers en stukken die veilinghuizen uit de
handel hebben genomen. Is het echt of vals: Kunst met een glimlach.
Het werk van beroemde kunstenaars als Appel, Picasso, Dalí, Matisse en Rodin wordt vaker
vervalst dan je denkt. Wat beweegt meestervervalsers als Han van Meegeren of Geert Jan
Jansen om schilderijen te vervalsen? Dat verhaal hoor je in Museum Valse Kunst waar veel
van deze vervalsingen hangen.
Het museum heeft ook een internationale collectie glaskunst. De hedendaagse collectie
richt zich vooral op Europese glaskunst na 1945, met overwegend werk uit Nederland,
Frankrijk, Italië, Polen en de Scandinavische landen.
Daarnaast biedt het museum kunstenaars de mogelijkheid te exposeren.
De coördinator heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, in de meest
brede zin. Welke werkzaamheden dat precies zijn, spreken medewerker en bestuur in goed
onderling overleg af.
De werkzaamheden hebben betrekking op de binnen- en de buitenruimte van het museum.
Het museum drijft op de enthousiaste inbreng van vrijwilligers. Zij vervullen een belangrijke rol
in de uitvoering van de werkzaamheden.
De coördinator staat garant voor een goede werksfeer en onderlinge verstandhouding
tussen de vrijwilligers.
De coördinator verdeelt naar eigen inzicht in samenspraak met de vrijwilligers de tijd die
nodig is voor de uitvoering van de taken. De beloning komen we nader overeen, maar is
gebaseerd op drie dagen per week. Uit de aard van het werk laten de werkzaamheden zich
niet met een schaartje knippen op een uur nauwkeurig.
Het museum is van januari tot en met maart gesloten voor bezoekers. Van april tot en met
oktober is het museum open van woensdag t/m zondag. In november en december is het
museum alleen in de weekenden geopend.
Op maandagen en dinsdagen is het museum gesloten
Je woont bij voorkeur in de buurt van het museum.
Wil je meer weten, neem dan contact op met Gerard van Wijk 0615573988, of
communicatie@museums-vledder.nl t.a.v. Gerard van Wijk

Bijlage

TAKEN


adviseert het bestuur







openen en sluiten van het gebouw
alarmering aan-, en uitzetten
beschikbaar zijn voor alarmering buiten openingstijden
verwarming aan-, en uitzetten, indien nodig
verlichting aan-, en uitschakelen en dvd-speler opstarten in de glaskunst





verantwoordelijk voor het schoonhouden van het hele gebouw
kliko’s en oud papier aan de straat zetten
kleine (technische) reparaties uitvoeren



voorraad bijhouden en inkopen: horeca, winkel – waaronder verkopen van kunst in
consignatie - en schoonmaakartikelen,
contacten onderhouden met consignatiehouders en leveranciers



folderrek bijhouden




twee e-mailaccounts bijhouden (die van de coördinator en van de financiële
administratie)
brievenbus legen en post verwerken



facturen in de gaten houden en klaarzetten voor betaling



telefoon beantwoorden (waaronder ook whatsapp, sms en google bedrijf)



aansturen en begeleiden van de vrijwilligers (baliemedewerkers, rondleiders,
tuunkroepers - vrijwilligers die de tuin onderhouden - en incidentele contacten)




kassa opmaken en/of controleren aan het einde van de dag
contant geld in de stortkluis deponeren



zorgen dat mp3 spelers aan het einde van de dag opgeladen worden



BHV gecertificeerd, dan wel bereid om de BHV cursus te volgen.

