Op 11 december 2014 werd op de voormalige Vliegbasis Soesterberg het
Nationaal Militair Museum (NMM) geopend door Zijne Majesteit de Koning.
Sindsdien is het museum uitgegroeid tot een van de grootste attracties van
de provincie Utrecht, met jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers, jong
én oud. Om deze bezoekers ook in de toekomst te kunnen ontvangen en
een fantastische dag te bezorgen, zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwillige
collega’s.
Vrijwilliger in het NMM
Per dag werken er zo’n 20 tot 25 vrijwilligers in het NMM. Vrijwilligers
worden ingezet op alle publieksfuncties en in de basis is iedere vrijwilliger
daarmee gastheer/gastvrouw. Taken die bij deze functie horen zijn onder
andere publieksbegeleiding, ontvangst van groepen, begeleiding tijdens
evenementen, het ontvangen van kinderfeestjes en bovenal fungeren als
eerste aanspreekpunt voor vragen van onze bezoekers. Daarnaast worden
ook functies als rondleider, workshopbegeleider, minitankbegeleider, en
museumdocent door de vrijwilligers uitgevoerd. Inmiddels werken er bij het
NMM zo’n 180 vrijwillige collega’s en ongeveer 35 (fte) vaste collega’s. Het
NMM heeft bewust gekozen om samen te werken met vrijwilligers waarbij
de vrijwilligers de brug vormen tussen krijgsmacht en samenleving.
Missie Nationaal Militair Museum
Het NMM staat voor de overtuiging dat de rol van de krijgsmacht essentieel
is voor onze samenleving. Deze overtuiging wil het NMM actief uitdragen
door verbindingen te leggen en te tonen tussen de krijgsmacht en de
samenleving. Dit doen we door zoveel mogelijk mensen de krijgsmacht in
heden en verleden te laten beleven, omdat oorlog en conflict onlosmakelijk
verbonden zijn met de wereld waarin wij leven, en dus met ons.
Vrijwilliger worden bij het NMM?

Bij interesse ontvangen wij graag een cv en een korte motivatie, mail deze
naar coordinatie@nmm.nl. Een volgende stap is een oriënterend gesprek.
Als er van beide kanten wordt besloten om de samenwerking aan te gaan
dan volgt er een introductiedag en inwerktraject, zodat elke nieuwe collega
met een gedegen basis aan de slag kan als vrijwilliger bij het NMM.

