Wil jij als pottendraaier aan de slag in het
Openluchtmuseum Bokrijk?
Het Openluchtmuseum Bokrijk is op zoek naar een ervaren
pottendraaier die bezoekers achter een draaitafel kan begeleiden
en die zijn/haar passie voor het vak graag toont en doorgeeft aan
anderen.
Wat verwachten wij?
We verwachten een engagement tijdens het museumseizoen,
dat loopt van 2 april 2022 tot en met 2 november 2022. Je kan je vrijmaken op zaterdagen, zondagen, feestdagen
en tijdens schoolvakanties. Werkdagen starten om 10u en eindigen om 18u.
Samen met een ploeg van pottendraaiers verdelen jullie de werkdagen. Jij kiest zelf de dagen waarop jij
beschikbaar bent.
Je bent in het bezit van een diploma/getuigschrift pottendraaien of gelijkwaardig door ervaring.
Jij begeleidt als pottendraaier de vele kleine (maar soms ook grotere) bezoekers achter één van de vijf
schopschijven in onze atelierschuur.
Je bent vlot in de omgang en houdt ervan de liefde van je vak door te geven.
Je kan onze Bokrijkbezoeker enthousiast onthalen en begeleiden en tovert hun bezoek om tot een totaalbeleving.
Je staat open voor een fijne samenwerking met de andere medewerkers in het Openluchtmuseum en in de
atelierschuur in het bijzonder.
Wat bieden wij?
De mogelijkheid om jouw passie en vakmanschap te tonen aan een breed publiek.
Expertise die je zelf kan uitbouwen op gebied van het faciliteren van ateliers alsook het bijscholen van je
vakmanschap.
Je referentie die je uitbouwt door te werken voor een Openluchtmuseum dat al meer dan 60 jaar expertise heeft
in vakmanschap.
Een werkomgeving midden in het groen, in een team van enthousiaste museummedewerkers.
Je kan werken volgens je eigen beschikbaarheid. Je stelt je eigen agenda samen.
Toegang tot VAKlab, het expertise- en dienstencentrum van Bokrijk rond vakmanschap en ondernemerschap én
de plek waar vakmensen elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer: https://www.vaklab.be/
Een gratis gezins- of grootouderabonnement voor het Openluchtmuseum Bokrijk, met vele voordelen en
kortingen buiten Bokrijk.
Een dagverloning als zelfstandige aan €180/dag (incl. btw en woon-werkverplaatsing) of in loondienst via
interimbureau Amplo aan €106,86 bruto voor een weekdag en €128,23 bruto voor een zon- of feestdag
(excl.woon-werkverplaatsing en vakantiegeld).

Concreet?
Kan je niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen?
Bezorg ons dan je CV met een motivatiebrief via katrien.eckelmans@limburg.be.
We kijken er naar uit je te ontmoeten!

