
Credits: BLKNWS by Liza Wolters Credits: L.O.B.I. ARCADE by Almicheal Fraay

Wij zoeken een ervaren kandidaat met affiniteit met kunst, mode, design, vakmanschap, ontwikkeling
en meerstemmigheid die ons team wil komen versterken als museum host bij OSCAM. We zijn op
zoek naar iemand die onze klanten en bezoekers snapt en de communicatie tussen alle partijen
soepel en helder laat verlopen.

VACATURE
Museum host

De functie
Als museum host bij OSCAM ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor een warm
ontvangst en een geweldige ervaring in onze ruimte tijdens programma’s en locatieverhuur. Natuurlijk
bied je service met een glimlach, maar je vindt het ook oprecht leuk om een praatje en grapje met
onze klanten en bezoekers te maken. Voor jou staan zij echt op nummer één en je denkt met liefde
met ze mee. Of een gast nu een inhoudelijke vraag heeft over de tentoonstelling of programmering, of
je hen komt verblijden met een drankje en een hapje; jij zorgt ervoor dat iedereen een fijne ervaring
heeft in OSCAM!

Jouw profiel
▪ Ervaring in de horeca of eventbranche (pre);
▪ Interesse in kunst, cultuur, mode en/of muziek;
▪ Een sprankelende persoonlijkheid die iedereen enthousiast weet te maken;
▪ Een duizendpoot die zich niet zo snel gek laat maken;
▪ Flexibel inzetbaar, zowel in taken als in werktijden;
▪ Werken in een team vind je leuk, maar zelfstandig werken is voor jou ook geen enkel probleem;
▪ In staat helder en vloeiend te spreken op een informele, maar toch professionele wijze in het

Nederlands en Engels;
▪ Affiniteit met de doelen en doelgroep van OSCAM;
▪ Heb je een BHV diploma? Dat is heel erg mooi meegenomen!
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Wat bieden wij?
Wij bieden een energieke, dynamische en innovatieve werksfeer en een team met een open mindset.
De functie is op basis van een overeenkomst van opdracht (je werkt dus als freelancer) volgens een
marktconform loon. Startdatum werkzaamheden voorjaar 2023.

Wie zijn wij?
Als je de culturele kracht van Amsterdam vandaag wilt zien, hoef je maar binnen te lopen bij OSCAM.
In ons museum in hartje Bijlmer is er altijd een tentoonstelling waarin jonge makers en curatoren
bestaande erfgoedcollecties ontsluiten en van actuele betekenis voorzien. Met tentoonstellingen en
contextprogramma’s wakkeren we de artistieke creativiteit en het cultureel bewustzijn van de
deelnemers aan. Daarnaast focussen wij op laagdrempelige participatie- en educatieprogramma’s en
verhuren we onze ruimte, zodat zoveel mogelijk mensen kennismaken met andere en nieuwe
perspectieven, nieuwe verhalen en nieuwe makers uit de eigen gemeenschap en er ver voorbij.

Solliciteren
Kandidaten kunnen hun motivatie en cv sturen naar vacature@oscam.nl tot en met 12 december
2022. Na een interne selectieronde worden kandidaten van de shortlist uitgenodigd voor een gesprek.
Daarna zal de directeur beslissen wie de functies mogen vervullen.
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