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Gastheer/ gastvrouw/ technische dienst 
 
We zijn altijd op zoek naar nieuwe collega vrijwilligers om het Team Biesbosch   
MuseumEiland te ondersteunen. Gastheren en gastvrouwen ondersteunen de beheerders       
aan de balie bij de ontvangst van bezoekers en groepen. Misschien vind je het leuk om       events te 
begeleiden of rondleidingen in het museum te geven? Onze technische dienst is   op de 
dinsdagochtend altijd in de weer met het (groen)onderhoud van het Biesbosch MuseumEiland. Heb 
jij groene vingers. Ze kunnen altijd hulp gebruiken.  

  
Over Biesbosch MuseumEiland 
Werken bij het Biesbosch MuseumEiland betekent werken op een biesondere locatie. 
Jaarlijks ontvangen wij zo’n 90.000 bezoekers, die vooral komen in de periode van april tot 
en met oktober. Zij bezoeken het museum, het bezoekerscentrum en Museumcafé 
Biesonder, vaak in combinatie met een rondvaart. 
 
Het gebouw heeft een unieke architectuur. We stoken op houtsnippers, koelen met water 
uit de Biesbosch en hebben een isolerend groen dak. We beschikken over een septic tank 
en werken met verschillende externe partners op gebied van elektra, gebouwbeheer, 
installaties etc.   
 

Het team Biesbosch MuseumEiland 
Dagelijks bedienen we in het hoogseizoen (april tot november) 100 tot 500 gasten. We 
werken in team van +/- 10  horeca medewerkers, 10 museumcollega’s en meer dan 20 
vrijwilligers. We helpen elkaar, werken proactief en zijn bereid voor elkaar die extra stap 
te zetten.  

 
Jouw functie 
• Begeleiding van het publiek. 
• Assistentie bij de receptie. 
• Klusjes aan het gebouw en exposities. 
• Onderhoud op het buitenterrein van het museum. 
 
De werktijden (overdag) worden in overleg bepaald. We vragen je minimaal een hele dag 
per week beschikbaar te zijn en bieden een vrijwilligersvergoeding.  
 

Jij 
- hebt zin om te werken in een mooie omgeving  
- bent flexibel, hebt een open houding en bent communicatief vaardig 
- hebt affiniteit met natuur en cultuur  
- bent op en top gastvrij 
- beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

 
Is dit iets voor jou? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Annemarie de Stigter: 
annemarie@biesboschmuseumeiland.nl of bel voor meer informatie met 06-52085451.  
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