Kinderen op een leuke en actieve manier bezighouden is je passie? Je komt helemaal tot leven in
een creatieve omgeving? Meld je dan aan als monitor voor onze museumkampjes. Je staat in voor
het onthaal van de kinderen, begeleidt en entertaint hen tijdens de vele activiteiten en je houdt
hierbij altijd rekening met hun veiligheid. Zo beleven onze kleine bezoekertjes de dag van hun
leven in PARCUM!

Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van de kinderen: je zorgt ervoor dat alles
vlot, veilig en ordelijk verloopt. Je staat in voor 5 tot 24 kinderen tussen 8 en 10 jaar. Vanaf 10
kinderen zorgen we voor een extra monitor.
> Je doet actief mee aan en begeleidt de activiteiten: abdijrondleiding, knutselatelier,
buiten spelen, wandeling doorheen het domein, museumspel, kennismaking met de
beiaardier.
> Op het einde van de dag ruim je het knutselatelier en ander spelmateriaal op.
>

Je hebt affiniteit met de wereld van kinderen.
> Je hebt ervaring met het begeleiden van groepen kinderen (Chiro, CM,
speelpleinwerking,…).
> Je bent iemand met een positieve ingesteldheid, behulpzaam en verantwoordelijk.
> Je gaat proactief te werk.
> Je pikt dingen snel op en kan hier zelfstandig mee aan de slag.
> Je bent praktisch ingesteld.
>

Een uitgebreide kennismaking met het museum, de abdijsite en de activiteiten die tijdens
het kampje plaatsvinden.
> Begeleiding en opvolging tijdens je vrijwilligersperiode.
> Vrijwilligersvergoeding van 34.71 euro per gewerkte dag.
> Exclusieve previews van nieuwe tentoonstellingen en feestelijke finissages.
> Jaarlijkse vrijwilligersdag.
> Personeelskorting op een selectie van producten in onze bookshop
>

De museumkampjes vinden meestal plaats tijdens de schoolvakanties. We starten om 9u en
eindigen om 17u. ’s Middags eet je mee met de kinderen. Het gaat om kinderkampjes van één dag.

Algemene coördinatie gebeurt door de medewerker publiekswerking (Silke Claes). Bij vragen en
opmerkingen kan je bij haar terecht.
Tijdens het museumkampje zelf kan je rekenen op de steun van de baliemedewerkers, de
abdijgids, de beiaardier en bij grotere groepen kinderen je mede-monitor.

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

