
 
 

Eye is het enige filmmuseum van Nederland. Wij zijn schatbewaarder, pionier en gids in de 
wereld van film en de kunst van het bewegend beeld. Eye bewaart en beheert een collectie 
van meer dan 50.000 films en een veelvoud aan affiches, foto’s en persoonlijke archieven. 
Eye presenteert tentoonstellingen op het grensvlak van film en beeldende kunst en maakt  
filmprogramma’s die reiken van de vroegste filmgeschiedenis tot aan de actueelste 
maatschappelijke ontwikkelingen. Eye toont film in al zijn diversiteit en promoot, in 
samenwerking met de filmsector, de Nederlandse film in binnen- en buitenland. Ook 
stimuleert Eye, in samenwerking met het onderwijs en de filmindustrie, het begrip van en de 
liefde voor film met educatieve programma’s  

Eye is een open, informele en op samenwerking gerichte instelling. Als museum wil het een 
toegankelijke plek zijn voor iedereen ongeacht etnische, culturele en religieuze achtergrond, 
genderidentiteit, leeftijd of beperking. Eye wil gelijkheid, inclusie en diversiteit waarborgen. 
Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit om te reageren. 

 
Eye Filmmuseum is op zoek naar een  

 
HOST EYE SHOP 

op vrijwillige basis  
 

Doel van de functie 
De hosts in Eye begeleiden het publiek en dragen bij aan een positieve, inspirerende beleving 
van het bezoek aan het filmmuseum. De hosts in Eye Shop werken in principe één dagdeel 
(13.00 - 17.00) per week in een team van vaste medewerkers, onder leiding van de 
shopmanager.  
 
Eye zoekt per direct enthousiaste vrijwilligers die ons team willen komen versterken. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Vriendelijke en correcte ontvangst van Eye Shop-bezoekers; 
• verkoop (kassa); 
• verstrekken van (product)informatie; 
• zorgen voor opgeruimde staat shop en artikelen.  

 
Functie-eisen 

• Ervaring in de detailhandel is een pre; 
• affiniteit met publiek en film;  
• nauwkeurig werkend;  
• proactief en servicegericht;  
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken; 
• goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels; 
• in voorkomende gevallen flexibel inzetbaar; 
• minstens één dagdeel per week beschikbaar zijn. 
• representatief en verzorgd uiterlijk;  
• actief promoten van Eye. 

 



 
 

Wat biedt Eye 
• Een prettige, inspirerende werksfeer; 
• je ontvangt een Eye-medewerkerspas, die gratis toegang geeft (host plus één introducee) tot 

films en tentoonstellingen (m.u.v. uitverkochte voorstellingen). De pas geeft recht op 10 procent 
korting op Eye Shop-artikelen;  

• jaarlijkse vrijwilligersdag en andere medewerkersbijeenkomsten. 
 
Overige informatie 

• Het betreft een vrijwilligersovereenkomst voor tenminste één dagdeel per week, voor de duur 
van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging; 

• we streven ernaar hosts in te roosteren voor een vast dagdeel per week; het rooster wordt 
opgesteld in onderling overleg met het hoststeam;  

• Standplaats: Eye Filmmuseum, IJpromenade 1, Amsterdam; 
• Informatie en aanmelding: stuur een e-mail naar Thea van Ballegooij via 

theavanballegooij@eyefilm.nl. Graag een korte motivatie en een bondig CV.  
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