VACATURE
PUBLIEKSBEGELEIDERS

RADIUS is een nieuw centrum voor hedendaagse kunst, klimaat
en ecologie. We zijn gevestigd in Delft en gestationeerd in het
pomphuis en waterbassin behorend aan de Delftse watertoren,
een historisch rijksmonument. Met vijfhonderd vierkante meter
ondergrondse tentoonstellingsruimte is ons programma toegewijd
aan het snijvlak van kunst en wetenschap, met de nadruk op
klimaat, ecologie en de leefomgeving. Binnen ons programma
verwelkomen we kunstenaars en andere belanghebbenden die
urgente ecologische kwesties, waaronder klimaatverandering,
vervuiling, biodiversiteit en sociale rechtvaardigheid rigoureus
benaderen.
In 2022 opent RADIUS met een ambitieuze programmering van
groepstentoonstellingen, solo presentaties, publieke programma's
en educatieve workshops. Voor de ondersteuning van onze
publieksbegeleiding zijn we op zoek naar Vrijwilligers
Publieksbegeleiding.
WIE ZOEKEN WE?
– We zijn op zoek naar gastvrije en enthousiaste
kunstliefhebbers, met bijzondere interesse in hedendaagse kunst
en cultuur, klimaat, natuur en ecologie;
– Je woont in (de omgeving van) Delft en bent nieuwsgierig om
als betrokkene van het eerste uur bij te dragen aan de
ontwikkeling van een kersvers kunstcentrum;
– Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en houdt ervan
om rechtstreeks met publiek te werken en mensen te woord te
staan;
– Als aanspreekpunt voor bezoekers leg je dus graag contacten
en communiceer je vlot;
– Je agenda laat toe dat je regelmatig inzetbaar bent.
WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Als publieksbegeleider ben je onderdeel van het RADIUS team
en is jouw bijdrage essentieel voor het verloop van dagelijkse
activiteiten. Denk aan werkzaamheden zoals:
– Het ontvangen van gasten;
– Het bedienen van de kassa en beheren van de receptie;
– Bezoekers te woord staan, het beantwoorden van vragen en
voorzien van verdere informatie, alsmede het verzorgen van
persoonlijke introductie op ons programma;
– Suppoosten op zaal bij de tentoonstellingen;
– Het ondersteunen bij openingen en andere
(publieks)evenementen;
– Het begeleiden van rondleidingen;
– Het ondersteunen van educatie workshops en -activiteiten.
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WAT BIEDT RADIUS?
Je werkt in een dynamische omgeving binnen een hechte poule
van 15–20 publieksbegeleiders waarbij de uitwisseling van
ideeën een belangrijke rol speelt. Ook ervaar je van dichtbij hoe
het programma van een kunstcentrum tot stand komt en
tentoonstellingen worden vormgegeven. Daarbij ontmoet je
kunstenaars, cultuurliefhebbers en een team van
kunstprofessionals. Verder bieden we:
– Een vrijwilligersvergoeding van €4,00 per uur. Het aantal uren
zijn in overleg te bepalen.
– Een rondleiding door de tentoonstellingen en een inhoudelijke
training van de curator(en) en directie van RADIUS.
– Verschillende bijeenkomsten zoals personeelsborrels,
teamuitjes en een kerstdiner.
Spreekt bovenstaande je aan en wil je je kandidaat stellen om
publieksbegeleider te worden bij RADIUS? Stuur dan je motivatie
(maximaal 1 A4) en CV naar Eva Burgering via
production@radius-cca.org en we nemen zo spoedig mogelijk
contact met je op.
Vragen over de vacature stel je bij voorkeur per
e-mail aan Eva Burgering (production@radius-cca.org).
DIVERSITEIT
Het stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen,
denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof,
etc.) is een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie.
RADIUS streeft naar een evenwichtig samengesteld
personeelsbestand.
RADIUS onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Fair
Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie.
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