Vacature Ondersteuner Evenementen
Vrijwilligers vacature voor 4 uur per week of meer.

Organisatie
Slot Schaesberg is een ambitieus project met als primaire doelstelling kasteel Schaesberg in
Landgraaf en de bijbehorende hoeve op ambachtelijk en wetenschappelijk verantwoorde wijze te
herbouwen en de geschiedenis van deze gebouwen, haar bewoners en het omringende landgoed
weer tot leven te brengen.
De uitvoering is in handen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg die de projectdoelstelling omzet in
deelprojecten en operationeel leiding geeft aan de herbouw- en exploitatieprojecten die worden
uitgevoerd met vrijwilligers, stagiairs en re-integranten.

Hulpvraag
Om bezoekers een breed aanbod van activiteiten te kunnen bieden, zijn we op zoek naar vrijwilligers
die samen met collega vrijwilligers activiteiten opzetten, begeleiden en zelfstandig kunnen
organiseren. Hierbij wordt gedacht aan workshops, kindermiddagen, informatiedagen en kleine
evenementen zoals markten, themamiddagen of culturele dagen.Deze activiteiten vinden
voornamelijkin het bezoekerscentrum en op het evenemententerrein plaats.

Hoe ziet je werk eruit?
Je werkt in de praktijk samen met een team onder aansturing van een coördinator. Deze legt op zijn
beurt verantwoording af aan de directeur en heeft een hoge mate van zelfstandigheid

Wie zoeken we?
-

Ondersteuning bieden tijdens evenementen;
Handen uit de mouwen steken, met name fysiek;
Oog voor nieuwe ideeën;
Steeds op zoek zijn naar (nieuwe/andere) deelnemers aan evenementen;
Brede interesse in geschiedenis;
Communicatief;
Teamgeest;
Bekend met Social media;
M/V geen probleem;
Affiniteit met de regio.

We zoeken een enthousiaste zelfstandige doorzetter die graag in een team opereert. Je bent
hulpvaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Verder ben je initiatiefrijk,
proactief en ben je in staat om delen van de dag zelfstandig te functioneren.

Wat vragen wij?
•

Klantgericht, resultaatgerichtheid, accuraat, gericht op samenwerking en professionaliteit.

•
•
•
•
•

Creatief, organisatorisch sterk, planmatig, betrouwbaar.
Gastvrij en hulpvaardig, goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (liefst ook in Duits en/of
Engels)
Een opleiding c.q. ervaring met de sector toerisme, recreatie en/of vrije tijd is een pré maar niet
noodzakelijk.
Een Certificaat Sociale Hygiëne of Bedrijfshulpverlening (BHV) is een pré, maar niet noodzakelijk.
Bereid om soms ook op zaterdag of zondag ingeroosterd te worden.

Wat bieden we je?
We bieden je een zeer uitdagende en leerzame vrijwilligers functie voor minimaal 4 uur per week of
meer voor een onbepaalde duur.

Informatie en solliciteren
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie of solliciteren? Stuur dan een email naar
vrijwilligers@slotschaesberg.nl Zet als onderwerp a.u.b. ‘vrijwilligerswerk’. Wij nemen dan z.s.m.
contact met u op.

Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft de status van culturele ANBI.
Voor meer informatie:
www.slotschaesberg.nl
www.facebook.com/slotschaesberg

