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Vrijwilligers zijn voor de Oude Kerk onmisbaar! Om die reden zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers om ons publieksteam te komen versterken. Wanneer 
bezoekers het museum binnen stappen zorg jij ervoor dat ze zich welkom voelen 
van het begin tot einde van hun bezoek.

Wat bieden wij?
Je werkt in een bijzonder historisch monument waar we met een klein en divers 
team werken aan een programma waarin hedendaagse kunst en muziek een 
relatie aangaan met deze eeuwenoude plek. Je krijgt gratis toegang tot al onze 
activiteiten, speciale rondleidingen met je collega’s, en je bent welkom bij onze 
teambijeenkomsten en borrels. 

Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger maak je deel uit van het publiekteam en draag je zorg voor een 
gastvrije ontvangst en de toegang van bezoekers. Je geeft informatie over het 
gebouw en ons programma, verkoopt producten uit onze museumwinkel en 
draagt zorg voor nette en verzorgde ruimtes. Bij onze activiteiten– concerten, 
lezingen, performances – help je mee met de ontvangst (toegang, koffie, 
klaarzetten stoelen). 
We vragen je om ongeveer 4-8 uur per week beschikbaar te zijn, waaronder ook 
maandelijks een weekenddag of een avond. We werken in shifts: ochtend (10:00-
14:00), overdag (12:00-16:00) en middag (14:00-18:00).  

We werken je uiteraard goed in en zorgen dat je goed voorbereid aan het werk 
kan. Ervaring met een kassasysteem is mooi meegenomen. Heb je dat niet, maar 
wil je het wel graag leren, dan ben je ook van harte welkom! We nemen je vooraf 
uitgebreid mee in het ticket- en kassasysteem, de tentoonstelling en andere 
relevante zaken. Zodra je aan de slag gaat ben je dus goed op alles voorbereid. 
Natuurlijk sta je er niet alleen voor en heb je altijd ook je mede-vrijwilligers, 
collega’s van het publieksteam of coördinator om op terug te vallen. 

Over de Oude Kerk 
Oude Kerk is een Rijksmonument en plek voor hedendaagse kunst in het oudste 
gebouw van Amsterdam. We presenteren werk van toonaangevende kunstenaars 
dat speciaal voor de Oude Kerk gemaakt wordt in wisselwerking met het eeuwen-
o ude gebouw en de samenleving. Daarnaast organiseren we verschillende publieks - 
activiteiten, waaronder een muziekprogramma rondom ons wereld beroemde 
orgel. Met onze programmering stimuleren we de liefde voor erfgoed in samenspel  
met hedendaagse kunst. We werken in een (inter)nationaal team van gepassio-
neerde mensen om een programma voor en met een divers publiek te creëren. 
 

Interesse? Stuur een mailtje 
Ben je enthousiast en lijkt het je leuk om deel van het team te worden? Stuur  
een mail naar info@oudekerk.nl met een korte introductie over jezelf en waarom 
je graag bij de Oude Kerk aan de slag wilt.  
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Word vrijwilliger in het  
oudste gebouw van de stad!  


