Vrijwilliger Singer Shop
Met een museum, theater, historische villa van oprichters Anna en William Singer en
een recent door Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, is Singer Laren dé plek voor mensen die
houden van kunst, theater, natuur en geschiedenis. We maken een mooi en gevarieerd
programma met tentoonstellingen en activiteiten voor kunstliefhebbers uit het hele land en
voorstellingen voor theaterliefhebbers uit de regio.
“De smaakvol ingerichte museumshop bevindt zich in het entreegebied naar het museum. Voor
een bezoek aan de shop is een toegangskaartje voor het museum niet nodig. Je vindt er allerlei
moois voor je huis, jezelf, je kinderen of als cadeau- van een kunstcatalogus tot een soeplepel
in de vorm van een zwaan. Als vrijwilliger in het team van de museumshop creëer je een
omgeving waar iedereen zich welkom voelt. Bovendien ben je verantwoordelijk voor alle taken
die in de shop aan bod komen. Van het afrekenen en inpakken van cadeaus tot het geven van
advies en productinformatie”.
Wat ga je doen?

Als Shopvrijwilliger ben je het aanspreekpunt en het toonbeeld van gastvrijheid voor de
bezoekers aan de Singer Shop:
•
•
•
•
•
•
•

Je ontvangt de bezoekers in de Singer Shop en verleent service;
Je geeft de bezoekers uitleg over producten;
Je verkoopt de producten en geeft advies;
Je rekent de producten af van de bezoekers;
Je vult de producten aan vanuit het magazijn;
Je hebt oog voor een schone en nette shop en onderneemt fysiek actie als dat nodig is;
Je geeft nieuwe producten een prijssticker;

Jouw achtergrond

Gastvrijheid is een natuurlijk onderdeel van je en dat straal je uit. Hierbij hoort:
•
•
•
•
•
•

Je beheerst het Nederlands en het Engels goed in woord;
Je beschikt over een proactieve en flexibele instelling;
Je kunt zelfstandig maar ook in een team werken;
Je bent oplossings- en servicegericht;
Je hebt uitstekende sociale vaardigheden;
Je beschikt over doorzettingsvermogen.

Waar zijn wij naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om 4 à 5 keer per maand gedurende de
dag dinsdag t/m zondag (ochtenddienst 9:30 – 13.30* uur, tussendienst 12:00 – 16.00* uur of
middagdienst 13:30 – 17:30* uur) onze bezoekers gastvrij en service gericht te helpen in onze
museumshop.

Wat bieden wij?

Singer Laren is een gerenommeerde culturele stichting die gedragen wordt door een grote
groep trouwe supporters en vrijwilligers. Wij werken met een enthousiast en toegewijd team
van inmiddels 35 shopvrijwilligers. Wij bieden geen financiële vergoeding, wel de mogelijkheid
om hier onderdeel van te zijn en Singer daarmee te steunen. De keuze voor de ingeroosterde
dagen gaat in overleg volgens een vooraf gemaakt rooster, wij verwachten dat je ook minimaal
1 weekenddagdeel in de maand beschikbaar bent.
De Singer Shop maakt deel uit van de Stichting vrienden van Singer Laren. Elke vrijwilliger
werkzaam in de shop is ook vriend van Singer Laren. De Stichting Vrienden helpt Singer Laren
bij het in stand houden en uitbreiden van de museale collectie.
Reactie

Heb je interesse? Stuur dan ons een korte toelichting met motivatie, achtergrond en foto per email aan:
Singer Laren, t.a.v. Mevrouw S. Boekhorst, Manager Shop | Webshop, Oude Drift 1, 1251 BS
Laren, e-mailadres: shop@singerlaren.nl.

