Slot Loevestein zoekt jou!

Vrijwilligers voor evenementen
Word jij blij van evenementen en werken met mensen? Vind je Slot Loevestein net als
ons een fantastische plek? Mooi! Wij zoeken namelijk vrijwilligers voor evenementen
en vakantieactiviteiten.
Slot Loevestein trekt jaarlijks zo’n 150.000 bezoekers en is één van de meest
authentieke kastelen van Nederland. De verhalen van ons rijksmuseum staan de
komende jaren in de spotlights. Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie zijn we
genomineerd als Unesco Werelderfgoed. En in 2021 vieren we het Hugo-jaar, het is
dan 400 jaar geleden dat hij ontsnapte uit deze voormalige Staatsgevangenis.
Bij Slot Loevestein bieden we bezoekers de historische sensatie van deze eeuw. Dit
doen we niet alleen met het museum, maar ook voor gasten die Loevestein bezoeken
voor een Riddertoernooi of Veldslag. We doen dit met een klein team van medewerkers en een belangrijke groep van circa 80 vrijwilligers die zich nauw betrokken
voelen bij deze mooie plek en die besmet zijn met het ‘Loevestein-virus’.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor evenementen en vakantieactiviteiten die een
paar keer per jaar versterking bieden bij de volgende taken:
- Toegangscontrole
- Toezicht terrein / kasteel
- Muntverkoop
- Parkeerbeheer
- Catering voor vrijwilligers
- Opbouwen en afbreken
- Hand-en spandiensten
- Begeleiding kinderworkshops (bijv wapenschild schilderen)
- Begeleiding oudhollandse spellen
Gewenste eigenschappen:
 Gastvrij
 Flexibel
 Representatief
 Beschikking over eigen vervoer
Wij bieden:
 een prettige werksfeer in een prachtige omgeving!
 eenmaal per jaar een vrijwilligersdag
 een reiskostenvergoeding
 een collectieve verzekering (WA en ongevallen)
Zie je een taak of taken die je leuk vindt? Stuur dan een e-mail met daarin je motivatie
en eventuele ervaring naar info@slotloevestein.nl t.a.v. Tim Schrijver.
Belangrijk om te weten: vrijwilligers die in dienst komen van Slot Loevestein dienen
een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor te kunnen leggen.
TIP: Wil je weten hoe het is om als vrijwilliger bij Loevestein te werken? Lees dan het
interview met gastheren Rein ten Have en Jon Lin op:
https://www.slotloevestein.nl/besmet-loevestein-virus/.

