Tuinrondleiders gezocht
Op Landgoed Middachten werkt een team van zo’n 11 vrijwilligers als tuinrondleider. Zij verzorgen
rondleidingen op aanvraag voor groepen. Daarnaast zijn er op de zondagen in de maanden juli en
augustus op vaste tijden rondleidingen voor passanten. De gasten worden meegenomen door o.a. de
rozentuin, geurende kruidentuin, het openluchttheater met coulissen van taxushagen en de
oranjerietuin met kuipplanten. Wij zoeken extra vrijwilligers ter uitbreiding van dit team.
Rondleidingen:
Tijdens de ca. 1 uur durende rondleidingen door de tuinen, worden de bezoekers geïnformeerd over
o.a. historie, ontwerp, inrichting en beplanting. Bij rondleidingen op aanvraag krijgen de bezoekers
vooraf of na afloop koffie/thee met cake geserveerd.
Opleiding:
De opleiding zal ongeveer 1 jaar duren. In die tijd leert en oefent u de diverse onderdelen. Het is aan te
bevelen om op zoveel mogelijk zondagen in juli/augustus bij de gasten aan te sluiten, zodat u de
rondleidingen van de verschillende rondleiders kunt volgen; ieder legt zijn/haar eigen accent. Daarna
kunt u deze passantenrondleidingen zelf gaan geven, gevolgd door de rondleidingen voor groepen op
aanvraag.
De ideale collega:











heeft actuele kennis van tuinplanten, struiken, bijzondere bomen, grondsoorten en groei en
bloeiwijze;
heeft ervaring met het presenteren voor groepen;
heeft affiniteit met historie, erfgoed, tuinen, bomen, struiken en planten;
is enthousiast, klantgericht, representatief en communicatief vaardig;
kan rust en overzicht bewaren;
kan zowel individueel als in teamverband werken;
kan naast Nederlands en Engels ook Duits spreken;
woont binnen een straal van 25 km vanaf Middachten;
zal zich ook bezighouden met algemene vrijwilligerstaken zoals koffie/thee schenken bij
groepsbezoek, helpen met kerstversiering e.d.
is minimaal 10 dagdelen per jaar beschikbaar.

Wat bieden wij?
U gaat deel uitmaken van het enthousiaste team tuinrondleiders. U krijgt het nodige studiemateriaal,
een gedegen training en begeleiding door ervaren tuingidsen alvorens u zelfstandig rondleidingen kunt
geven. 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

