
 
Vacature 

Collectievrijwilliger 

 

Museum Het Pakhuis is op zoek naar een collectievrijwilliger die kan assisteren met het op orde 

maken van de collectieregistratie. Denk hierbij aan het inkloppen van gegevens in de computer en 

het nalopen en aanvullen van de bestaande registratie.  

 

De organisatie 

Op het Molenaarsplein in Ermelo vind je het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe: Het 

Pakhuis. Het museum zet zich in om het erfgoed van de gemeente Ermelo en vondsten van de 

Veluwe te verzamelen, museaal te beheren, te behouden, te onderzoeken, selectief uit te breiden, te 

ontsluiten en aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren en ondersteuning te bieden aan het 

beleid op het gebied van de natuur- en milieueducatie. De collectie is archeologisch, paleontologisch 

en geologisch van aard. In de afgelopen jaren zijn er tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s 

ontwikkeld rondom de identiteit van Ermelo en de Veluwe: van zorg in ’s Heeren Loo en 

Sonneheerdt, tot het wild op de Veluwe en van de familiegeschiedenis over banketfabriek Het Sluisje 

tot het Romeins marskamp op de Ermelosche Heide. In Het Pakhuis komen educatie, beleving en spel 

samen. Een gezellig en intiem museum voor het hele gezin. 

Het Pakhuis heeft 2,2 fte vaste staf en werkt met een grote groep enthousiaste vrijwilligers van alle 

leeftijden. 

Wij zoeken 

Iemand die in, of in de buurt van Ermelo woont en affiniteit heeft met cultuur, natuur en/of 

geschiedenis. Die nauwkeurig te werk gaat en het niet erg vindt om een dagdeel per week (1-3 uur) 

in een depot door te brengen. Ervaring met Adlib is niet nodig. 

 

Functie inhoud 

- assisteren bij het controleren en noteren van standplaatsen 

- assisteren bij het inkloppen van gegevens in het digitale systeem (Adlib) 

- assisteren bij het voorbereiden van bruiklenen  

 



Wij bieden 

- Altijd gratis koffie, thee en toegang tot het museum 

- Exclusieve voorbezichtiging van- en rondleiding door nieuwe tentoonstellingen 

- Eens per jaar een vrijwilligersborrel 

- Eens per jaar een vrijwilligersuitje met een lunch 

- Een museumkaart (t.w.v. €59,90 per jaar) 

- Een plekje in het allerleukste vrijwilligersteam! 

 

Overtuigd, of wil je meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Maud 

Onderweegs. Mail naar: onderweegs@hetpakhuisermelo.nl of bel 0341-760777 

mailto:onderweegs@hetpakhuisermelo.nl

