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Depot organiseert Boijmans Banendag
Op 12 december organiseert Depot Boijmans Van Beuningen een
banendag. Het is een open uitnodiging voor mensen die graag
aan de slag willen in het nieuwste kunsticoon van Rotterdam–een
plek met sfeervolle horeca en gastvrije publieksbegeleiding.

Het depot is inmiddels een jaar open en de machinekamer van Museum Boijmans Van

Beuningen draait op volle toeren. Met deze uitbreidende activiteiten groeit de organisatie van

het museum mee. Op 12 december organiseert Depot Boijmans Van Beuningen voor het eerst

een banendag. De banendag is een evenement in het depot met open uitnodiging voor

werkzoekenden vanaf 18 jaar om meer te leren over hoe het is om bij Boijmans te werken. Ze

maken kennis met het gebouw, het dakrestaurant Renilde en potentiële nieuwe collega’s. De

afdelingen waar momenteel vacatures open staan zijn horeca en hospitality. Medewerkers van

deze afdelingen geven een inkijkje in hun werkzaamheden.

Voor wie?

Werkzoekenden vanaf 18 jaar, studenten, afgestudeerden, werkenden op zoek naar een nieuwe

uitdaging. Boijmans streeft er naar een inclusieve organisatie te zijn die een afspiegeling is van

de Nederlandse samenleving. Simpel gezegd: we juichen sollicitaties van professionals (v/m/x)

met zoveel mogelijk verschillende achtergronden toe.

 

Erica van Buchem, hoofd Publiekszaken: “Bij binnenkomst worden onze bezoekers als

eerste door de publieksbegeleiders verwelkomt. Inmiddels hebben we dit jaar al meer dan

250.000 bezoekers mogen begroeten. Hier zijn we erg trots op. Alle bezoekers, groepen en

evenementen helpen wij op weg.”
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OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Wendy Persoon, restaurantmanager Renilde: “Ik vind mijn werk leuk, omdat we met

een sterk team heel hard werken aan het neerzetten van een goed restaurant, en dat doen we

met succes! Renilde is een van de mooiste restaurants in het land, we zitten altijd vol en

krijgen lovende reacties van onze gasten. ”

 

Naast deze kennismaking met depotmedewerkers kan men het depot verkennen, zo krijgen

deelnemers een indruk van hun toekomstige werkplek. Een hapje en een drankje staan klaar.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van Museum Boijmans Van Beuningen
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