
Op- en afbouw tentoonstellingen (vrijwilligersvacature) 
 
Tetem - Enschede 
 
Flexibele inzet, minimaal inzetbaar 5-10 keer per jaar een aantal dagen. 
  
Tetem is op zoek naar vrijwilligers (x/v/m) voor de op- en afbouw van tentoonstellingen. Wil jij graag 
leuk vrijwilligerswerk in teamverband, ben je handig en praktisch ingesteld, hou je van techniek en 
technologie en zou je het leuk vinden om 5-10 keer per jaar een aantal dagen ingezet te worden? 
Extra handen zijn altijd welkom! 
  
Wat ga je doen? 
Je maakt deel uit van de op- en afbouwcrew bij Tetem, onder de leiding van de senior opbouw. De 
werkzaamheden zijn divers. Als vrijwilliger help je mee met onder andere: 

• Op aanwijzing van kunstenaars en ontwerpers en senior opbouw inrichten van de 
tentoonstellingen 

• Laden en lossen 

• Plaatsen van tentoonstellingswanden 

• Schilderwerk 

• Inrichten van techniek zoals flatscreens, beamers, mediaplayers, computers en VR installaties 

• Kleine klussen, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden 
 
Wat wordt er van jou als vrijwilliger verwacht? 
Als vrijwilliger bij de op- en afbouwcrew zoeken we iemand die: 

• Woonachtig is in Enschede of omgeving 

• Minimaal 2 dagdelen beschikbaar is op maandagen, dinsdagen, woensdagen en/of 
donderdagen (bij voorkeur ook avonddiensten) 

• Minimaal een MBO diploma heeft 

• Affiniteit heeft met kunst en technologie 

• Handig is met gereedschap en techniek 

• Houdt van aanpakken en praktisch is ingesteld 

• Fysiek fit is 

• Goed in teamverband kan samenwerken onder leiding van de senior opbouw 

• Bereid is zich voor minimaal een jaar zich te committeren aan het op- en afbouw team 
  
Wat bieden wij? 
Je gaat aan de slag in een gezellig en afwisselend team, onder leiding van de senior opbouw. Samen 
gaan jullie de expositieruimtes van Tetem ombouwen tot een mooie, leuke en leerzame plek waar de 
nieuwe exposities tot leven komen. Als vrijwilliger bij Tetem krijg je een vrijwilligersvergoeding. 
 
Coronamaatregelen 
Bij de op- en afbouwwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de geldende 
coronamaatregelen. Het dragen van een mondkapje is verplicht. Tetem gebruikt daarnaast een 
wearable apparaatje genaamd Maggy dat de aanwezige medewerkers helpt om de 1,5 meter afstand 
te bewaren.  
  
Wat doet Tetem? 
Tetem is een ontwikkelinstelling en presentatieplatform waar digitale cultuur een hoofdrol speelt in 
de programmering. We werken niet alleen vanuit beeldende kunst maar ook vanuit digitale media, 
techniek, wetenschap en design. Dit kan je terugvinden bij onze hybride tentoonstellingen die fysiek, 
online of via de robot te bezoeken zijn en bij ons uitgebreid talentontwikkelingsprogramma. Of in het 



FabLab en het MaakMeeLab waar publiek, professionals en kunstenaars met de nieuwste technieken 
en apparatuur experimenteren. Ook doen we veel met educatie en co-creatie met publiek en 
partners, denk bijvoorbeeld aan: het geven van workshops aan het onderwijs, webinars voor 
jongeren en volwassenen, online Kidslab workshops, de MaakMeeDagen en veel meer! Op onze 
website tetem.nl vind je uitgebreide informatie over ons programma. 
  
Interesse? 
Lijkt het jou leuk om vrijwilliger bij de op- en afbouwcrew van Tetem te worden? Stuur dan je cv en 
een korte motivatie met je beschikbaarheid naar Shaya van den Berg via: shaya@tetem.nl. Vermeld 
in het onderwerp ‘Vrijwilligersvacature Op- en afbouw tentoonstellingen’. 
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