Stagiair museumlocaties Zaans Museum op de Zaanse Schans
Voor een periode van 5 of 6 maanden, 4 tot 5 dagen per week.
Op zoek naar een leuke en uitdagende stage in het toerisme en cultuur? Wil jij jezelf ontwikkelen,
samenwerken met gedreven en gezellige collega’s? Vanaf februari 2019 zijn wij op zoek naar
ambitieuze en gemotiveerde stagiair(e)s voor de museumlocaties van het Zaans Museum op de
Zaanse Schans.
Over het Zaans Museum
In het Zaans Museum op de Zaanse Schans maak je kennis met een wereldberoemd stukje Holland.
Het Holland van de molens, de industrie, de groene houten huizen, maar ook van de koopmansgeest,
het harde werken en de kenmerkende no-nonsens mentaliteit. Het verhaal, de cultuur en
geschiedenis van Zaankanters staan centraal in het Zaans Museum. Het Zaans Museum demonstreert
op de Zaanse Schans Oudhollandse ambachten in de drie museumlocaties het Wevershuis, Kuiperij
en Jisperhuisje.
Stage lopen bij het Zaans Museum betekent meelopen én meewerken in een inspirerende en
dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is. Je krijgt een stagebegeleider toegekend en leert
de organisatie, collega's en jouw vakgebied beter kennen. We beschouwen je als volwaardige collega
waarbij je alle ruimte krijgt om zelf verantwoordelijkheid te nemen, ideeën te opperen én uit te
voeren. Heb je een opdracht vanuit je studie? Dan kijken we graag naar de mogelijkheden. Na je
stage in ons museum heb je een stevige basis werkervaring opgedaan die na je studie goed van pas
komt op de arbeidsmarkt.
Taakomschrijving
 Bezoekers verwelkomen en het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de (internationale)
bezoekers
 Hospitality werkzaamheden
 Voorbereiden en begeleiden van de educatieve programma’s op de museumlocaties
 Samen met het team werken aan het optimaliseren van de omzet
 Geven van algemene, toeristische en historische informatie aan de bezoekers.
 Verwerken van betalingen via ons kassasysteem.
 Assisteren bij kinderfeestjes en educatieve (vakantie)programma’s in het museum
 Assisteren rooster en planning werkzaamheden
Jisperhuisje
In het Jisperhuisje vertel je enthousiast aan de bezoekers hoe hier geleefd en gewerkt werd en hoe
men zich kleedde. Dit laatste kunnen bezoekers ook letterlijk ervaren door in Zaanse streekdracht op
de foto te gaan voor de schouw of in de bedstede. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden
is het geven van informatie over de geschiedenis van het huisje en de voormalige gebruikers. Het
kleine dorp Jisp staat van oudsher bekend om zijn visserijverleden; de haringvisserij en de
walvisvangst waren belangrijke bronnen van inkomsten voor de bewoners.
Kuiperij
Op de Zaanse Schans maken bezoekers in de Kuiperij kennis met het oude ambacht van vaten
kuipen. Het interieur is afkomstig van de kuiperij en vatenhandel S.R. Tiemstra en Zonen uit
Oostzanerwerf. Bij zijn overlijden liet de laatste kuiper, Jaap Tiemstra, een geheel intact zijnde
kuiperij achter. De gereedschappen, machines, vaten maar ook inboedel hebben nu een prachtige
plek op de Zaanse Schans gekregen, waarmee het Zaans Museum de kuiperij van Jaap Tiemstra weer
tot leven bracht. Enthousiaste collega’s vertellen over en demonstreren het oude ambacht van vaten

maken.
Wevershuis
Het Wevershuis heeft tot het begin van de twintigste eeuw dienst gedaan als thuisweverij. In 2015 is
het huis op de Zaanse Schans heropgebouwd. Het Zaans Museum demonstreert hier het ambacht
van het thuis weven. In het Wevershuis woonden in de achttiende eeuw twee gezinnen te midden
van vijf weefgetouwen. Hier laten we de bezoekers zien hoe het gevoeld moet hebben om zo te
wonen en werken.
Wat verwachten wij van onze stagiaires in de museumlocaties?
 Volgt een opleiding richting toerisme op mbo- of hbo-niveau
 Bereid historische streekdracht te dragen
 Je bent een echte teamplayer
 Je bent enthousiast, klantgericht en commercieel
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse Taal. De Spaanse, Duitse of
Franse taal kun je door deze stage goed bijspijkeren
 Werken in het toerisme vraagt flexibiliteit. We verwachten daarom dat je ook beschikbaar
bent in de weekenden en op feestdagen

Wat bieden wij?
 Een plezierige en bijzondere omgeving; historisch, maar ook eigentijds
 Een stage voor 4 tot 5 dagen per week, voor een periode van 5 of 6 maanden
 Veel ruimte voor eigen initiatief
 Een afwisselende stage in een internationale werkomgeving
 Een stage waarbij je je uren flexibel kan indelen
 Stagevergoeding
 Begeleiding door de locatiebeheerder en vrijwilligers coördinator
Als je voldoet aan de gevraagde eigenschappen en interesse hebt om ons team te komen versterken,
ontvangen we graag je CV en een korte motivatiebrief. Je kunt deze sturen per e-mail aan Berenice
van Kampen via b.vankampen@zaansmuseum.nl

