Vrijwilliger(s) gezocht
Onze trouwe vrijwilligersgroep kan uitbreiding gebruiken. Vind je het leuk om je te verbinden met de Kunstacademie
en haar team? Je helpt met hand- en spandiensten in het gebouw en in ateliers.

Wat doe je?
Je helpt bij de dagelijkse routine werkzaamheden.
Zoals bijvoorbeeld koffiezetapparaat en melk bijvullen in de kantine, ontvangst deelnemers bij open dagen en
opening tentoonstelling. Ook helpen bij schoonmaken als onderdeel van die routine . Er is een schoolschoonmaker
2 x per week. Maar iedereen, ook het vast personeel (administratie en directie) maken samen met vrijwilligers
prullenmanden en papierbakken leeg en maken de wc’s schoon. Door routine werkzaamheden te doen, weet je alles
te vinden en beweeg je je gemakkelijk in alle ruimtes van het gebouw.
Speciale gelegenheden
De planning voor open dagen, opening tentoonstelling afstudeerders en specifieke activiteiten op de Kunstacademie
(junior art academy) maakt graag gebruik van de inzet van vrijwilligers. Díe inzet wordt gepland en van te voren
wordt gevraagd of je dan kunt assisteren. Deze werkzaamheden zijn naast de wekelijkse routine.
En meer…..
Als je de routine kent, gewend bent en je voelt je thuis in het gebouw kun je andere taken gaan doen, zoals
afrekenen met pinapparaat voor deelnemers die teken- en schildermaterialen uit het winkeltje willen komen halen.
Of wil je de kinder- en jeugd docenten assisteren bij de lessen? Of ben je iemand die naast de routine handig is met
de computer? Of hou je van het ordenen van boeken in het bibliotheekje? Ben je handig qua techniek?

Hoeveel tijd besteed ik hier aan?
Je zult gemiddeld wekelijks een dagdeel hier aan besteden. De routine werkzaamheden nemen ongeveer 1,5/2 uur
per week. Naast de routinewerkzaamheden zijn er specifieke klussen die niet te plannen zijn zoals het uitpakken van
bestellingen. Als je gewend bent kijken we wat bij je past dan ga je met je eigen klus/checklijst bezig. Bijvoorbeeld
het magazijn van kunstenaarsmaterialen checken of het ordelijk is en of er iets bijbesteld moet worden of ga je
misschien wekelijks het bibliotheekje checken. Voor specifieke extra werkzaamheden, die gepland zijn, wordt je
gevraagd of je aanwezig kunt zijn. Soms is dit door de week, in het weekend of in de zomervakantie (beeldhouw
week, schilderweken, jeugdweek e.d.). Elke maand is er een gezamenlijk vrijwilligersoverleg.
Waar is het?
De locatie: Groningerstraatweg 354, 8924 JH Leeuwarden
Waar woon je?
Het is het handigst dat je in Leeuwarden of direct daaromheen woont. Dit heeft te maken met de reiskosten. We
vergoeden reiskosten met openbaar vervoer of € 0,19 per km. Ons budget reikt niet verder dan 25 km.
Wil je meer informatie of zullen we persoonlijk kennis maken ? Bel dan 0582136542 of mail naar d.boersma@kafrl.nl
We kijken er naar uit je te ontmoeten.
Doet Boersma

