Vrijwilligersfunctieprofiel
Gastheer/-vrouw publieke openstelling
Een gastheer/-vrouw:
⦁ ontvangt bezoekers in de verschillende vertrekken van het kasteel, al dan niet
gekleed in kostuum;
⦁ is op de hoogte van activiteiten binnen het kasteel en park en is in staat
bezoekersvragen te beantwoorden;
⦁ is ook inzetbaar als gastheer/-vrouw bij bijvoorbeeld grote groepen en/of
evenementen; al dan niet gekleed in kostuum;
⦁ ziet erop toe dat bezoekers zich aan de huisregels houden.
De ideale collega is:
⦁ in staat bezoekers (jong en oud) gastvrij in het kasteel te ontvangen en wegwijs te
maken;
⦁ enthousiast en een teamplayer;
⦁ in staat goed met onverwachte situaties om te gaan;
⦁ bereid de beknopte informatie over de geschiedenis van Rosendael te bestuderen;
⦁ bij voorkeur ervaren in het ontvangen van (groepen) bezoekers of is bereid zich hierin
te bekwamen;
⦁ is bereid om trainingen behorende bij het vrijwilligersprofiel te volgen (waaronder
ontruimingsoefening, gastheerschap etc.);
⦁ representatief en communicatief vaardig (spreken van Engels en Duits is een pré);
⦁ geïnteresseerd in kunst en cultuur, heeft affiniteit met de zorg voor het cultureel
erfgoed en Geldersch Landschap & Kasteelen.
Wat vragen wij?
De vrijwilliger gastheer/-vrouw publieke openstelling is voor 3 à 4 diensten (zaterdag of
zondag van 12.00 tot 16.00 uur) per maand inzetbaar en is ook bereid op feestdagen te
werken. Er wordt gewerkt volgens een werkrooster die je zelf kan invullen.
Wat bieden wij?
Een werkplek in een enthousiast team op een bijzondere locatie! Daarnaast bieden wij je
als vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst met daaraan gekoppeld een
ongevallenverzekering en een reiskostenvergoeding tot 25 km enkele reis. Je krijgt gratis
toegang tot de zeven opengestelde kastelen van GLK, veelal korting bij evenementen
van GLK en 4x per jaar magazine ‘Mooi Gelderland’. Uiteraard ben je ook van harte
welkom bij diverse bijeenkomsten en teamuitjes.
Interesse? Neem contact op met de kasteelmedewerkers van kasteel Rosendael, tel.
(026) 364 46 45 of rosendael@glk.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Een
dagdeel meelopen behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie over Geldersch Landschap & Kasteelen vind je op www.glk.nl.
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