
OYFO VRIJWILLIGER 

Momenteel hebben meer dan honderd vrijwilligers zich reeds 
verbonden aan onze organisatie; zij vervullen met veel enthousiasme 
zeer uiteenlopende en afwisselende functies. Toch kunnen wij altijd 
jouw hulp gebruiken. 

Daarom zijn wij steeds op zoek naar enthousiaste, klantgerichte en flexibele 
vrijwilligers die graag één of meerdere dagdelen doordeweeks en in het 
weekend willen komen helpen. Dit mag overdag of in de avonduren. 

Lijkt het je leuk om onze museumbezoekers, cursisten en gasten te 
verwelkomen en te woord te staan? Of om vragen te beantwoorden, om 
onderhoud te verrichten aan ons erfgoed, schoolgroepen te begeleiden, te 
helpen bij ontvangsten en lezingen, mee te werken aan onze activiteiten, 
evenementen en tentoonstellingen, of andere voorkomende werkzaamheden te 
verrichten? Dan hebben wij regelmatig leuk vrijwilligerswerk voor jou.  

Denk aan: 
• klantencontact (receptie) 
• horeca 
• publieksbegeleider in het museum 
• educatieve activiteiten, cursussen of workshops 
• facilitair (o.a. magazijnbeheer / gebouwenbeheer) 
• onderhoud technische objecten & collectie 
• kennis- en informatiecentrum (bibliotheek en historisch archief) 

Wat bieden wij? 
Bij Oyfo werk je in leuke teams van vaste medewerkers en vrijwilligers, in een 
goede werksfeer. Iedere dag is anders; er is veel afwisseling. Na een 
intakegesprek word je gekoppeld aan een ervaren medewerker uit het 
desbetreffende team die jou wegwijs zal maken. Jaarlijks is er een 
vrijwilligersuitje en maandelijks een bijpraat voor vrijwilligers. Twee keer per 
jaar is er een algemene bijeenkomst voor vrijwilligers en medewerkers waar 
diverse onderwerpen behandeld worden. Aan het einde van het jaar ontvang je 
een kerstattentie als blijk van waardering. 

Lijkt dit je wat? 
Stuur dan een e-mail waarin je jezelf voorstelt en aangeeft waarom je ons 
team zou willen komen versterken naar onze vrijwilligerscoördinator Margot 
Schaefer via m.schaefer@oyfo.nl  
Wil je nog meer informatie, kun je haar ook altijd bellen op telefoonnummer: 
06-46882205. En natuurlijk kun je ook altijd komen proefdraaien om te kijken 
wat bij je past. Wij kijken naar je uit! 
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