Kunstuitleen Lelystad zoekt vrijwilligers
Geplaatst op: 31 Mar 2022
Status: Open
Vacaturenummer: 752
Ben jij een kunstliefhebber en heb je enige vrije tijd over kom ons team dan versterken.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Galerie – Kunstuitleen Lelystad, gevestigd in Lelystad in het gebouw “de Kubus”, is op zoek naar vrijwilligers.
Het werk van gastvrouw of gastheer speelt zich af in een creatieve omgeving. Je ontvangt samen met een
collega, de gasten in Kunstuitleen Flevoland en helpt bij het maken van keuzes. Je maakt kennis met
kunstenaars en kunstwerken in verschillende stijlen. Ook leer je veel over verschillende technieken.
Daarnaast zijn er wat administratieve taken die op de computer uitgevoerd worden in een gebruiksvriendelijk
programma speciaal voor kunstuitlenen ontworpen. Bij deze baliewerkzaamheden gaat het om de mutaties
van de kunstwerken als het omruilen van kunstwerken.
Naast de dagelijkse gang van zaken is er een verdeling van taken. Je kunt je bezig houden met:
Acquisitie van bedrijven.
PR: website / uitnodigingen voor exposities en nieuwsbrieven verzorgen.
Het zoeken en bezoeken van kunstenaars / collectiebeheer.
Het bedenken en uitvoeren van projecten.
Wil je meer weten over de galerie en kunstuitleen, kijk op onze website
www.kunstuitleenlelystad.nl/vrijwilligers of loop eens bij ons binnen.
Heb je interesse, stuur je CV naar info@kunstuitleenlelystad.nl ter attentie van Erik Bijvank Of bel
met 0653664252

Werktijden
woensdagmiddag/donderdagmiddag/vrijdagmiddag op een van deze middagen.
Aanwezig bij enkele vergaderingen per jaar / inrichting exposities / evenementen / dit alles in overleg en
beschikbaarheid van de vrijwilliger.

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Afhankelijk van de werkzaamheden: Goede omgangsvormen. Enige handigheid met handgereedschap.
Computerkennis. Aﬃniteit met kunst.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Afhankelijk van de werkzaamheden krijgt de vrijwilliger alle ondersteuning bij bv balieafhandeling,
expositieinrichting, computerprogramma voor kunstwerken

LelystadDoet is een onderdeel van

Extra informatie
Vrijwilliger krijgt gratis een schilderij /zeefdruk naar keuze uit eigen collectie ter beschikking gedurende de
verbondenheid aan de Kunstuitleen Lelystad.

Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Hoeveel plekken:

1

Startdatum:

31 Mar 2022

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

