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Industrieel Smalspoor Museum 

  

Vacature 
 

Gevraagd: Horecamedewerk(st)ers 
 
Als horecamedewerker (m/v) bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica ben je het eerste contact 
voor onze bezoekers. Je vertelt ze de mogelijkheden van het museum en wijst ze op de rondritten en 
de vertrektijden. Je vertelt dat de kinderen hun machinistendiploma kunnen halen. Je verkoopt de 
entreekaartjes en hopelijk ook wat lekkers: frisdranken, koffie of thee en eenvoudige snacks uit de 
keuken. Het museum heeft een eenvoudige horeca, geen oven- en geen frituurproducten. Je bent 
ook de schakel tussen de bezoekers, de rondleiders en de machinisten die de rondritten verzorgen. 
En na de rondrit vang jij de bezoekers weer op met de vraag of ze nog iets willen drinken. Je werkt in 
principe niet alléén in de horeca. Vrijwel altijd ben je minstens met z’n tweeën. 
 
Jullie dag begint met alles klaar te zetten: wisselgeld in de kassa, apparatuur aan, koffiezetten e.d. 
Met die dag aanwezige andere medewerkers drinken we koffie en dan komen van lieverlee de eerste 
gasten.  
Op het eind van de dag ruim jullie de keuken op, tel je de kas en boek je de dagstaat in. Tijdens de 
laatste rondrit heb jullie alvast de toiletten schoongemaakt. Meestal nemen we met de medewerkers 
nog een consumptie en dan gaan we op huis aan.  
 
Wat wij jou bieden …….. 
Vrijwilligerswerk in een van de leukste musea van Zuidoost Drenthe. Een goede sfeer met uitsluitend 
vrijwillige medewerkers. Bij dit museum werken geen betaalde krachten! Leuk werk met en voor 
mensen die op vakantie zijn, een goed humeur hebben en een leuk dagje uit willen beleven. Je 
ideeën en suggesties worden gewaardeerd en het bestuur kijkt wat er mee gedaan kan worden. En je 
leert van allerlei nieuwe dingen, zowel in en over de horeca als over allerlei andere zaken, want met 
zo’n 50 medewerkers hebben we heel veel kennis in huis. En natuurlijk krijg je de Drentse 
Museumpas waarmee je met je partner gratis toegang krijgt tot vrijwel alle Drentse musea. En wat je 
niet krijgt, daar moeten we eerlijk en rechtuit in zijn, is een reiskostenvergoeding om van huis naar 
het museum te komen. Wel krijg je een vergoeding als je extra voor het museum moet rijden, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen. En natuurlijk hebben we gezorgd dat je als vrijwilliger bent 
verzekerd voor w.a. en ongevallen. 
 
Werktijden 
Het museum is zes maanden per jaar open van 1 mei t.m. 31 oktober. Als je wil kun je in de winter 
ander werk doen: in de werkplaats, bij de baanploeg of ander werk dat nodig is. Of je hebt zes 
maanden vakantie! We zijn open op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Kijk op 
www.smalspoorcentrum.nl voor de openingstijden. We verwachten de medewerkers één uur voor 
de openingstijd en we zijn klaar als het werk van die dag klaar is. Meestal een uurtje na sluitingstijd.  
Hoe vaak je wil komen, bepaal je zelf: je geeft in het rooster aan wanneer je wil komen en wanneer 
je beslist niet kunt. Vervolgens wordt maandelijks een rooster opgesteld. Een keer in de maand ? 
Eens in de twee weken ? Eén dag per week ? Allemaal goed, als we er maar van op aan kunnen, want 
we kunnen onze bezoekers niet buiten laten staan.  
 
Belangstelling ? Stuur een e-mail naar info@smalspoorcentrum.nl of bel 06-1111 1188 
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