
HET HEM ZOEKT (MET SPOED) 
PONTMEDEWERKER
Pontmedewerker (flexibel) bij Het HEM 
 
Het HEM is een nieuw huis voor eigentijdse cultuur in een voormalige 
kogelfabriek, gelegen tussen natuur en monumentale industrie aan 
de rand van Zaandam. Een bestemming waar je jezelf kunt opladen 
aan verhalen, kunst, goed eten en drinken. Wij geloven dat kunst een 
onmisbaar onderdeel is van onze samenleving en ons kan helpen de 
wereld beter te begrijpen. Met onze programma’s willen we bubbels 
doorbreken en op creatieve manieren andere denkrichtingen over 
maatschappij en mens stimuleren. 

Op 21 juni 2019 openen we onze deuren voor publiek waardoor we ons 
team nu gaan uitbreiden met een team vrijwilligers. 

De functie
Het HEM heeft wekelijks van donderdag t/m zondag van 17:00 tot 
12:00 een GVB-pont varen tussen het Amsterdam Centraal Station en 
het Hembrugterrein. Deze pont vervoert mensen van en naar Het HEM 
maar ook bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Bijdrage voor een pontrit is 
€2,50 en de mensen die een strippenkaart kopen krijgen 1 rit gratis.

Onze pontmedewerker is verantwoordelijk voor het innen van de
bijdragen en de verkoop van de strippenkaarten. Daarbij doet de 
medewerker onderzoek naar de bestemming van de passagiers en 
dan met name Het HEM. Wat zijn de verwachtingen en ervaringen en 
is er sprake van wederkerend bezoek? Dit is belangrijke informatie wat 
onderdeel is van een groter publieksonderzoek.

Verder zal er op de pont ook programma gemaakt worden dat
aangestuurd wordt vanuit Het HEM. De medewerker is 
verantwoordelijk om dit productioneel in goede banen te leiden in 
nauwe samenwerking met de programmamakers.
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Je bent tevens de ogen en oren van Het HEM en koppelt de dagelijkse 
realiteit op de pont terug naar je collega’s op kantoor. Dat maakt jou 
een onmisbare schakel tussen het reizende publiek en Het HEM. 

Je werkt gemiddeld 16 uur per week. Van donderdag t/m zondag werk 
je een of meerdere diensten van 16:30 – 00:30 uur.

Wie ben jij?
Jij hebt een open persoonlijkheid, bent een makkelijke prater en niet 
bang om mensen aan te spreken. Je bent sociaal, behulpzaam en 
representatief. 
 
Functie-eisen
• Je spreekt Nederlands en/of Engels en een derde taal is een pré;
• Bij voorkeur woonachtig in Zaanstad of Amsterdam;
• Je kan elke week tenminste 16 uur werken, bent flexibel en werkt 
graag in het weekend en avonden.  
 
Wat bieden wij?
• Een dynamische werkomgeving
• Uurloon naar ervaring en leeftijd

Reageren of vragen
Het HEM is een huis voor eigentijdse cultuur waar iedereen zich 
welkom moet voelen. Mensen van verschillende leeftijden of verschil-
lende achtergronden in opleidingsniveau, afkomst en cultuur worden 
uitgenodigd om te solliciteren.

Mail je motivatiebrief vóór 17 juni naar info@hethem.nl.

Het HEM Warmperserij 1
Zaandam, the Netherlands

hethem.nl


