Gidsen voor VELOMUSEUM.brussels gezocht
Ben jij een fervente fietser die graag wil ontdekken waarom Brussel al 150 jaar een fietsstad is? Ga
deze uitdaging dan aan en fiets samen met ons team doorheen dit boeiend en leerrijk
vrijwilligerswerk in het nieuwe VELOMUSEUM.brussels.
Wie zijn wij?
Wat het VELOMUSEUM.brussels precies is , is nog een verrassing. We gaan pas in september 2018
open. Hou alvast onze facebookpagina @velomuseum.brussels in het oog.
Om van dit nieuwe museum een toffe en leerrijke plek te maken, hebben we jouw hulp nodig.
Profiel
Ben jij iemand die zich herkent in volgende zaken:





Je bent sociaal , vertelt graag voor groepen mensen en stelt de mensen op hun gemak.
Je geeft graag rondleidingen in het Frans, Nederlands of Engels.
Je bent leergierig en wil graag bijleren over fietsen in Brussel.
Je wil graag een vorming volgen.



Je kan je makkelijk een halve dag tijdens de week of in het weekend vrijmaken. Vanaf 22/9/18 tot
24/3/19.
Je woont in de omgeving van Brussel of je kan je makkelijk verplaatsen tot Brussel.



Aanbod: wat bieden wij aan vrijwilligers?
Bel of schrijf ons dan zo snel mogelijk. Spring gerust ook eens even binnen.
- Wij luisteren graag naar jouw verwachtingen over het vrijwilligerswerk. We gaan samen na hoe wij
als klein maar enthousiast team jouw lerende werkplekervaring en ontwikkeling van vaardigheden
kunnen ondersteunen.
- We bespreken ook graag met jou ons aanbod van verzekering en vrijwilligersvergoeding.
- Het vrijwilligerswerk kan onderling worden vastgelegd en kan beginnen lopen vanaf 22/09/2018 tot
24/3/2019. Er is ruimte om in overleg jouw vrijwilligerswerk aan jouw verwachtingen aan te passen.
- Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord
Kunnen we op jou rekenen om van Brussel een stad voor de fiets te maken? Stuur
kathleen.deblauwe@amvb.be een mail om een afspraak te maken. Wij kijken ernaar uit om je
ontvangen op Arduinkaai 28, 1000 Brussel.

