
Kunstfort bij Vijfhuizen, Fortwachter 1, 2141EE Vijfhuizen, 023-5589013 
 

 

Gezocht: Publieksmedewerkers x/v/m (vrijwilligersfunctie) 

Ervaring opdoen bij een instelling voor hedendaagse kunst en erfgoed? 

Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een plek waar je nauw betrokken bent bij hedendaagse kunst, kunstenaars, 

bezoekers, openingen, lezingen en andere randprogrammering. 

Ben je beschikbaar op vrijdag-, zaterdag- en /of zondagmiddagen? Lees dan snel verder. 

 

Sinds 2005 is het forteiland van het Fort bij Vijfhuizen een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar 

beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort; een 

collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde- 

doeleinden. Terugkerende thema’s zijn: klimaat en landschap, grenspolitiek en verdedigingsmodellen, 

technologie en ritueel, dystopie en Apocalyps. Dit wordt gepresenteerd in tentoonstellingen, interventies en 

multidisciplinaire uitwisselingen.  

 

Publieksmedewerkers zijn de ambassadeurs van het Kunstfort dus vragen wij dat je: 

• Gastvrij en communicatief bent 

• Het leuk vindt om de bezoeker te informeren over de tentoonstelling en de historie van het fort 

• Interesse hebt in hedendaagse kunst, de historie van het fort (Stelling van Amsterdam) en de algemene 

geschiedenis van de Waterlinies 

• Zelfstandig bent en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de processen hebt die nodig zijn om de 

bezoeker een goede tijd op het Kunstfort te bieden 

• Goed kunt samenwerken met je collega Publieksmedewerkers 

• Een organisatorische rol kunt spelen bij openingen en lezingen van het randprogramma 

• Eventueel een combinatie van Publieksmedewerker en Rondleider wanneer je daar voor voelt 

 

De werkzaamheden: 

• Openen en afsluiten van het gebouw tijdens kunsttentoonstellingen 

• Aanzetten van beamers en video’s (indien van toepassing) 

• Ontvangen van bezoekers, kaartverkoop en verkoop artikelen museumshop 

• Actief informeren van bezoekers over de lopende tentoonstelling 

• Beschikbaar zijn in het weekend (openingstijden: vr. zat. en zon. 13.00-17.00 uur eventueel ook door de 

week voor randprogrammering) 

• Helpen bij randprogrammering: inrichten van de zaal en ontvangst etc. bij lezingen 

 

Het Kunstfort bij Vijfhuizen biedt je de reiskosten die je maakt, gratis toegang tot alle tentoonstellingen, lezingen 

en randprogrammering, drie keer per jaar bij de opening een lunch en Q&A met de kunstenaars, één keer per jaar 

een Vrijwilligers Uitje en drie keer per jaar een Inspiratie Meeting.  

Het Kunstfort bij Vijfhuizen heeft ANBI status. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Simone van Fulpen (Coördinator Vrijwilligers), simone@kunstfort.nl of 023–5589013 

mailto:simone@kunstfort.nl

