Vacature Houtbewerker M/V
Vrijwilligers vacature voor 4 uur per week of meer , voor een onbepaalde periode.

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
bemenst 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.
Bij Slot Schaesberg zijn dus veel projecten in uitvoering waarvoor we op zoek zijn naar ervaren
houtbewerkers, of mensen die ervaring willen opdoen met (historische) houtbewerking. Zo gaan we
diverse ambachtelijke vakwerkhuizen bouwen, voetgangersbruggen, een houten praam en vele
andere grotere en kleinere projecten.

Met wie werk je samen
Je werkt met andere leden van het bouwteam onder begeleiding van een leermeester aan de diverse
projecten.

Vaardigheden
Enige ervaring of affiniteit met houtbewerking.

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 een onbepaalde duur. Wij zorgen voor materialen en
gereedschap. Je werkt samen in een team volgens een 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

