Slot Loevestein zoekt jou!

Vrijwilligers kaartverkoop &
museumwinkel
Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. Vooral door de
spectaculaire ontsnapping in een boekenkist van Hugo de Groot, de grootste
rechtsgeleerde die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar Slot Loevestein is meer!
Met het kasteel, soldatenonderkomens, slotgrachten en de natuur rondom de vesting
willen we bezoekers de historische sensatie bieden van deze eeuw. We doen dit met
een klein team van medewerkers en een belangrijke groep van ca. 80 vrijwilligers die
zich nauw betrokken voelen bij deze mooie plek en net als wij besmet zijn met het
‘Loevestein-virus’.
Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers die samen met
het aanwezige team verantwoordelijk zijn voor de verkoop van de museumkaarten en
winkelitems. Je doet dit volgens een jaarrooster. Je bent ook in de weekenden en
vakanties beschikbaar.
Taken:
•
•
•
•
•
•

Verkopen van de entreebewijzen voor het museum;
Verkopen van winkelitems zoals boeken, speelgoed en souvenirs;
Verstrekken van informatie aan bezoekers;
Aanvullen en bijhouden van het gehele assortiment;
Beantwoorden van binnenkomende telefoongesprekken;
Schoonhouden van de winkel.

Gewenste eigenschappen:
• Je bent gastvrij, collegiaal, stressbestendig en flexibel;
• Je gaat verantwoordelijk en accuraat met geld om;
• Je werkt zelfstandig en durft initiatief te nemen;
• Je hebt gevoel voor presentatie;
• Je spreekt Engels, Duits is een pré;
• Je beschikt over eigen vervoer.
Wij bieden:
• Een prettige werksfeer in een prachtige omgeving!
• Reiskostenvergoeding
• Een collectieve verzekering (WA en ongevallen)
• Diverse extra’s waaronder vrijkaartjes
Voldoe je aan bovenstaand profiel en heb je serieuze interesse, stuur dan een mail
met daarin je motivatie en eventuele ervaring naar: info@slotloevestein.nl t.a.v.Petra
van Steen
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:
slotloevestein.nl/besmet-loevestein-virus

