
 
 

 
Vacature rondleider (vrijwillig) 

 
Wie zoeken wij? 

 
Ben jij die persoon met een brede cultuurhistorische kennis en/of interesse daarin? Ben je 
zelfstandig  en haal je energie uit het goed inschatten van de achtergrondkennis en 
wensen van diverse groepen en heb je de ervaring en motivatie om jouw verhaal en de 
onderlinge interactie daarop aan te passen, zodat elke groep met een positief gevoel 
het museum verlaat? Voel je je thuis in een team van rondleiders waarin je van elkaar kunt 
leren? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

Wie zijn wij? 
 

Verrassend én verfrissend. Eigenzinnig én prikkelend. Het Limburgs Museum laat mensen 
op een andere manier kijken. We brengen op originele en inspirerende wijze de bijzondere 
historie van Limburg tot leven. Met onze tentoonstellingen, events en verhalen dragen we 
bij aan maatschappelijk bewustzijn.  
 
We brengen niet alleen geschiedenisverhalen aan het licht, maar plaatsen die ook in een 
bijzonder daglicht. We zoeken onbekende verhalen uit het Limburgs verleden, die voor 
iedereen fascinerende inzichten bieden voor het leven van vandaag en morgen. We 
zorgen voor inspirerende inzichten, om bezoekers zelf te laten ontdekken dat historisch 
inzicht de sleutel is tot een beter begrip van het verleden, heden én de toekomst. 
 
Of je nu in Limburg geboren en getogen bent, of je van over de provinciegrens komt, het 
Limburgs Museum is er voor iedereen. Want de Limburgse geschiedenis maken we samen. 
 
Het Limburgs Museum. Van ós. Voor iedereen. 

 
 

Vaardigheden en competenties 
 

• Je bent open, geduldig, flexibel, proactief en nieuwsgierig. Je bent gevoelig voor 
de behoeften van anderen en past je daar graag op aan. Je creëert een 
ontspannen en positieve sfeer. 

• Je hebt ervaring met mensen van verschillende leeftijden. 
• Je bent communicatief vaardig, hebt humor en bent goed in het faciliteren van 

gesprekken. Je weeft meningen en opmerkingen van alle deelnemers gemakkelijk 
in elkaar.  

• Een brede cultuur historische kennis is een pre. 
• Je steekt aandacht in je eigen ontwikkeling als rondleider en bent bereid om je 

energie te steken in het je eigen maken van de (wissel) tentoonstellingen en de 
daarbij passende extra achtergrond kennis. 

• Een pedagogische achtergrond is een pré.  
• HBO werk- en denkniveau. 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal.  
• Een representatieve uitstraling. 
• Beschikbaarheid voor minimaal 10 – 15 uur per maand.  
• Bereidheid om instructies en trainingen te volgen. 
• Je bent 18 jaar of ouder en woonachtig in omgeving Venlo. 



Wat bieden wij? 

• Een inspirerende werkomgeving waarin je iets kunt betekenen voor je medemens 
• Vrijwilligersvergoeding van het Limburgs Museum (€3,- per uur) óf 

onkostenvergoeding 
• Gratis entree tot het Limburgs Museum 
• Korting in de Museumwinkel en het Museumcafé van het Limburgs Museum 
• Informatieve en gezellige bijeenkomsten en uitjes met de ruim 60 medewerkers en 

vrijwilligers van het Limburgs Museum 
 

 
Reageren 

 
Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je motivatiebrief met curriculum vitae 
naar sollicitatie@limburgsmuseum.nl.  
 
Het Limburgs Museum streeft naar inclusie; zowel in haar programmering als op de 
werkvloer. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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