Ben je op zoek naar een actieve bijverdienste? Kom je graag onder de mensen? Help dan mee ons
aanbod in Groot-Leuven te verspreiden. Als folderverdeler ga je op regelmatige basis langs op
vaste locaties in en rond Leuven. Je verspreidt onze folders en helpt zo mee het museum bij het
brede publiek bekend te maken.

Tijdens een gesprek bekijken we welke routes je kan en wil opnemen. We hebben enkele
vaste routes uitgestippeld in het centrum van Leuven, Kessel-Lo en Heverlee.
>

Je verspreidt de flyers over de plaatsen die op de route staan. Je gaat regelmatig langs om de
voorraad bij te vullen. Je houdt zelf bij welke zaken goed lopen, en welke minder goed lopen.
>

Je gaat actief op zoek naar plaatsen die op je route liggen en waar nog geen flyers van
PARCUM liggen.
> Je houdt zelf je stock in het oog en komt geregeld nieuwe flyers ophalen in PARCUM.
> Je bezorgt de publieksmedewerker wekelijks of tweewekelijks een overzicht van je routes
met foto’s.
>

Je bent iemand met een positieve ingesteldheid, altijd correct en beleefd.
> Je gaat proactief te werk.
> Je pikt dingen snel op en kan hier zelfstandig mee aan de slag.
> Je bent praktisch ingesteld.
> Je beschikt over een eigen fiets met fietszakken of een stevige draagtas.
> Je bent verantwoordelijk en kan zelf een planning opstellen en je hieraan houden.
> Je bent best wel sportief. Enkele stapels flyers inpakken en door weer en wind rondfietsen
schrikt jou niet af.
>

Een overzichtsdocument van jouw route (plaatsen met adressen, specificaties over het
type en aantal te verspreiden folders).
> De nodige flyers om te verspreiden.
> Begeleiding en opvolging tijdens je vrijwilligersperiode.
> Vrijwilligersvergoeding per gewerkte dag.
> Exclusieve previews van nieuwe tentoonstellingen en een feestelijke finissages.
> Een jaarlijkse vrijwilligersdag.
> Personeelskorting op een selectie van producten in onze bookshop.
>

Je flyert tijdens bepaalde periodes. Deze zijn gelijklopend met onze communicatiecampagnes. Dit
kan voorafgaande aan of tijdens een bepaalde tentoonstelling zijn. We brengen je hiervan tijdig
op de hoogte. Er wordt wekelijks of tweewekelijks geflyerd, maar je bent zelf verantwoordelijk
voor het inplannen van je rondes. Zo kan je deze vrijwilligersbaan perfect combineren met je
studie.

Het onthaalteam is jouw eerste aanspreekpunt. Zij helpen je wanneer je een nieuwe voorraad
flyers komt ophalen.
De algemene coördinatie gebeurt door de medewerker publiekswerking (Silke Claes). Bij vragen
en opmerkingen kan je bij haar terecht. Zij plant ook samen met jou de route in.

PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en
cultuur aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters in
combinatie met hedendaagse kunst. In deze tentoonstellingen wordt bewust ingezet op
dialoog: tussen hedendaagse topics en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen,
tussen jongeren en ouderen …
Vanaf december 2019 zal een deel van de eigen collectie van PARCUM permanent te
bezichtigen zijn in het museum.

Vind je jezelf terug in deze job? Contacteer ons dan via silke.claes@parcum.be of 016 40 60 73

