Vacature Technische dienst
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
Slot Schaesberg is in de eerste helft van 2015 opengesteld voor publiek. De kasteelrestanten zijn voor
het eerst toegankelijke gemaakt, er is een bezoekerscentrum gebouwd. Momenteel worden
voorbereidingen getroffen om de 17e -eeuwse toegangspoort van Slot Schaesberg te herbouwen. Op
termijn zullen op het landgoed o.a. ook een historische (kinder)boerderij en verschillende
ambachtshuizen gebouwd worden, die zullen dienen als publiekstoegankelijke werk-en
opleidingsplaatsen.

Hoe ziet je werk eruit
Als medewerker technische dienst onderhoudt je de technische installaties, restauratie van een
landbouwtrekker, laswerk, schilderen. De vrijwilligers van de technische dienst Slot Schaesberg zijn
van allerlei markten thuis. Er is altijd veel te doen en te beleven, daarom zijn wij op zoek naar
vrijwilligers (m/v) voor onze technische dienst.

De werkzaamheden zijn o.a.:
-

Ondersteuning van de leermeesters

-

Kleinschalige timmerklussen

-

Allerlei voorkomende technische werkzaamheden

-

Onderhoud aan het bezoekerscentrum

-

Onderhoud machine, gereedschappen en wagenpark

-

Laswerk

-

Schilderwerk

Competenties
Voor de functie is het van belang dat je jezelf herkent in de volgende competenties:
•

Technische achtergrond.

•

Beschikken over basis computervaardigheden.

•

Praktisch ingesteld.

•

Tenminste vier uur per week beschikbaar.

Wat bieden we je
We bieden je een zeer uitdagende en leerzame vrijwilligersfunctie voor, in overleg, minimaal 4 uur
per week (gemiddeld) of meer, voor onbepaalde duur. Je werkt samen in een team volgens planning
en rooster. Wij verzorgen begeleiding en ondersteuning alsmede een gezellige en stimulerende
werkomgeving.

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

