Industrieel Smalspoor Museum

Vacature
Gevraagd: Werkplaatsmedewerker
Met 100 locomotieven variërend van ‘in zeer slechte staat’ tot ‘in zeer goede staat’ en met vele
tientallen wagons, valt er heel wat te restaureren, te onderhouden, te verven enz. In de werkplaats
zorgen de werkplaatsmedewerkers hiervoor. Zij halen locomotieven uit elkaar, maken motoren weer
gangbaar, vernieuwen de hydrauliek en zetten uiteindelijk alles weer in elkaar. Dat levert dan weer
een mooie locomotief op. Die daarna toch ook weer onderhoud vraagt. Zo blijven wij bezig, in een
goed team, waar we veel van elkaar leren.
Het is lassen, slijpen, schuren, schilderen, monteren enz. Werk dat je veilig moet uitvoeren. Daar zijn
regels voor opgesteld, want we willen wel hebben dat iedereen ’s avonds dan wel moe, maar ook
heel, thuiskomt. Daarom hebben we ook de regel dat je nooit alleen in de werkplaats of in het veld
werkt. Meestal wordt er in ploegjes van twee aan een project gewerkt. Het lukt niet om daar altijd
aan door te werken, want in zo’n dynamisch bedrijf als het smalspoor museum komt er ook van alles
tussendoor. Grasmaaimachines die in de zomer direct gerepareerd moeten worden, een kapotte
locomotief van de personentrein of een mankement aan een personenwagon: dat soort zaken gaat
in de zomer altijd voor. Ook dat maakt het werk afwisselend.
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 over motoren en over verschillende technieken 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. Maar het belangrijkste dat
we bieden is een leuke vrijetijdsbesteding.
Werktijden
Het museum is zes maanden per jaar open van 1 mei t.m. 31 oktober. De werkplaatsploeg werkt
echter heel het jaar. Altijd op donderdag en/of zaterdag. In de zomer zijn er ook medewerkers op de
woensdagen en in de winter op de dinsdagen. Als je niet de enige in de werkplaats bent, kun je die
dagen ook terecht. Hoe vaak je wil komen, bepaal je zelf: je geeft in het rooster aan wanneer je wil
komen Een keer in de maand ? Eens in de twee weken ? Eén dag per week ? Meer dagen per week ?
Allemaal goed, als we er maar van op aan kunnen, want ieder jaar weer moeten we zorgen dat onze
bezoekers met veilig materieel over het spoor kunnen. De dag begint rond 9.00 uur met koffie en
overleg: wat ligt er nog van de laatste keer en wat pakken we vandaag aan. Gereedschap klaarleggen,
gereedschap nakijken en aan de slag. Om 12.00 hebben we pauze en zorgen wij voor soep.
’s Middags stoppen we rond een uur of half vier.
Op www.smalspoorcentrum.nl staat meer informatie over het museum.
Belangstelling ? Stuur een e-mail naar info@smalspoorcentrum.nl of bel 06-1111 1188
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