Rendezvénykoordinációs önkéntes
A Budapesti Történeti Múzeum évente kb. 200.000 látogatót fogad, és
segíti őket a főváros történetének és a saját történelmi kontextusuk, a
múlt és a jelen megértésében.
Rendezvénykoordinációs önkénteseink közreműködnek a rendezvények
megvalósításában, hozzájárulnak a látogatók múzeumi élményének
emeléséhez. Jelenlétükkel segítik az események gördülékeny
lebonyolítását.
Mi a tevékenység?
● A múzeum szakszerű képviselete, a szolgáltatásokat igénybe
vevőkkel való kommunikáció
● Elkötelezett és lelkiismeretes munkavégzés a múzeumi élmény
erősítése mellett
● A látogatók segítése, tájékoztatása a látogatásuk ideje alatt
● A program előkészítésében és az utómunkálatokban való
segítségnyújtás
Téged várunk, ha…
● szívesen veszel részt segítőként a múzeum rendezvényein,
● szívesen megismered mind a látogató, mind az intézmény
szempontjait,
● kedveled a változatos munkát,
● magabiztosan kommunikálsz magyarul és idegen nyelven is,
● nyitott vagy az idegenekkel és jó a problémamegoldó készséged
Mikor és hol van szükségünk a segítségedre?
● Hétköznapokon és hétvégén, nyitvatartási időben, előzetesen
egyeztetett beosztás szerint
● Egyeztetés szerint: BTM Vármúzeumban vagy a BTM Kiscelli
Múzeumban
● Havonta 8-12 órában (ez kb. 2-3 alkalmat jelent)
Hogy segítünk a betanulásban?
● A fenti elköteleződésen túl a kiválasztott önkénteseket 2 alkalommal
4 órás workshop keretében felkészítjük a tevékenységre, az első
workshopot 2022. június 21-én kedden 16:00-20:00 között tartjuk.
● A rendszeres tevékenységvégzés idején fontos, hogy megismerkedj
állandó és időszaki kiállításainkkal, hogy azok témájával képben
legyél, ezért önkénteseinknek tárlatvezetést szervezünk.
Miért éri meg neked?
Ha nálunk leszel önkéntes, jobban belelátsz majd a múzeum működésébe
mint egy átlagos látogató, és betekintést nyerhetsz a múzeum kulisszái
mögé.
Bekerülsz egy jó hangulatú munkatársi közegbe, és ugyan nem válsz
munkatárssá, szeretnénk rád részben úgy tekinteni. Ezért a jól végzett

önkéntes tevékenységet az alábbi, munkatársaknak is járó
kedvezményekkel jutalmazzuk:
- A BTM tagintézményei által szervezett táborok az önkéntesek
gyermekeinek/unokáinak kedvezménnyel látogathatóak
- Más múzeumok által szervezett szakmai tárlatvezetéseken való
részvétel lehetősége
- A BTM Aquincumi Múzeum, a BTM Vármúzeum, a BTM Kiscelli
Múzeum, a BTM Budapest Galéria kiállításai és rendezvényei az
önkéntes kézikönyvben irányadó módon ingyenesen látogathatók
- A Várkapitányság büféjében vásárlási kedvezmény
- Múzeumi kiadványok kedvezményes megvásárlása
Amennyiben szükséged van referenciára az önkéntes tevékenységről, ezt
szívesen megírjuk neked.
Jelentkezni a nyári kiválasztási körre 2022. június 10-ig lehet az alábbi
űrlap kitöltésével.
Szeretettel várjuk a jelentkezésed!
További információ:www.btm.hu, onkentes@btm.hu
További önkéntes pozíciók:
- Adatbűvész
- Önkéntes előadóművész
- Műtárgyvédelmi segítő
- Kortárs közönség- és programszervező

