LOEVESTEIN ZOEKT EEN MEDEWERK(ST)ER RECEPTIE
EN MUSEUMWINKEL
Als gevolg van groei en ambities is Loevestein op zoek naar een medewerk(st)er receptie en
museumwinkel, voor 32 uur per week (FT 36uur).
Als medewerk(st)er receptie en museumwinkel ben je het eerste ‘gezicht’ van Loevestein. Je wordt
geacht bezoekers en gasten, zowel telefonisch, per e-mail als aan de receptiebalie te woord te staan,
te ontvangen en te voorzien van correcte en actuele informatie. Daarnaast is het verkopen van
toegangsbewijzen en artikelen uit de museumwinkel een belangrijke (hoofd) taak.
Je werkt nauw samen met meerdere collega’s van zowel de afdelingen reserveringen als receptie en
je ondersteunt de Coördinator publiekszaken en kaartverkoop, waar mogelijk, in de uitvoering van
diens taken. Bij veel van de werkzaamheden wordt gebruikgemaakt van geautomatiseerde systemen,
zoals een kassasysteem en een reserveringssysteem. Als medewerker receptie en museumwinkel
wordt je geacht deze systemen volledig te beheersen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Gastvrijheid en klantvriendelijkheid zijn voor jou vanzelfsprekend
Je bent flexibel, collegiaal en gaat verantwoordelijk en accuraat met geld om
Je bent stressbestendig en durft initiatief te nemen
Je hebt aantoonbare ervaring in receptiewerkzaamheden
Je spreekt naast Nederlands ook Engels en/of Duits
Je bent een liefhebber van musea in het algemeen en Loevestein in het bijzonder
Je beschikt over eigen vervoer

WAT BIEDEN WIJ AAN JOU
De arbeidsovereenkomst met Stichting Museum Slot Loevestein betreft een aanstelling van 32 uur per
week (FT 36uur). De eerste aanstelling is voor een periode van 12 maanden. Bij positieve evaluatie zal
deze worden verlengd met nog een jaar, waarna wij de intentie hebben om een vast dienstverband te
bieden.
Deze functie wordt ingedeeld in functieschaal 2 van de Museum CAO. Het salaris, afhankelijk van
opleiding en ervaring, bedraagt bij een FT dienstverband minimaal €1.942 en maximaal €2.272 bruto
per maand, exclusief 8% vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

REAGEER VOOR 26 JULI A.S.
Je kunt je reactie of vragen omtrent de functie tot en met 25 juli 2021 sturen naar:

info@slotloevestein.nl ovv vacature medewerk(st)er receptie en museumwinkel.
Gesprekken vinden plaats in de week van 2 augustus 2021.
Diversiteit
Het maakt voor Loevestein niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van
wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en
geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.

