Gastvrouwen/heren voor de oranjerie gezocht
Ieder zomerseizoen wordt de oranjerie in de kasteeltuinen omgetoverd tot ontvangstruimte met
theeschenkerij. Hier werkt een team van zo’n 30 vrijwilligers als gastheer/gastvrouw. Zij staan achter de
balie om bezoekers te ontvangen, kaartjes, koffie/thee/versnaperingen en andere artikelen te verkopen.
Wij zijn op zoek naar extra vrijwilligers ter uitbreiding van dit team.
Taken






U bent aanspreekpunt voor de gasten;
U verkoopt entreekaartjes voor het kasteel en de tuinen;
U verkoopt koffie, thee, frisdranken, versnaperingen, souvenirs en boeken van Middachten;
U rekent artikelen af met een kassa;
U verricht ondersteunende werkzaamheden: schoonmaken, servies en voorraad aanvullen,
opruimen, afwassen, vuilniszakken verschonen, water geven aan de planten in de oranjerie,
fonteinen in de tuinen aan en uit zetten.

De ideale collega:












heeft bij voorkeur ervaring in de horeca, een bezoekerscentrum of andere publieksfunctie;
is bereid zich te verdiepen in de geschiedenis van het landgoed, actualiteiten die er spelen en
de evenementen en activiteiten die er worden georganiseerd. Dit om bezoekersvragen te
kunnen beantwoorden;
heeft affiniteit met cultureel erfgoed en tuinen;
is thuis in kassasystemen of bereid dit te leren;
is enthousiast, klantgericht, representatief, communicatief vaardig, behulpzaam, flexibel en
heeft oog voor detail;
kan zowel individueel als in teamverband werken;
heeft een hands on mentaliteit;
kan goed Nederlands spreken (het kunnen spreken van Engels en Duits is een pré);
woont binnen een straal van 25 km vanaf Middachten;
is minimaal een dagdeel per twee weken beschikbaar op doordeweekse dagen en/of op zondag
in de periode 1 juni t/m 30 september, tussen 10.00 en 17.00 uur. Werkdagen en tijden worden
in overleg vastgesteld.

Wat bieden wij?
U gaat deel uitmaken van het enthousiaste team oranjerie vrijwilligers. U krijgt een map met informatie,
een gedegen training en begeleiding door ervaren oranjerie vrijwilligers. Daarnaast biedt Middachten
alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst met daaraan gekoppeld een ongevallenverzekering.
Verder wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een vrijwilligersbijeenkomst en wordt om het jaar
een vrijwilligersuitje georganiseerd. Tenslotte krijgt u een pasje, waarmee u diverse voordelen heeft.
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Jan Jansen,
tel. 06-44638262 of info@middachten.nl

