VACATURE
Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, kastelen en landgoederen in Gelderland.
Cultuurhistorie vormt hierbij de leidraad. De organisatie wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden
en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten. Bij Geldersch Landschap & Kasteelen
werken ruim 100 gedreven vakmensen, 70 flexkrachten en 700 vrijwilligers verspreid over de hele provincie
Gelderland. Het centrale kantoor is gevestigd in huis Zypendaal te Arnhem.
Ter versterking van het team op Huis Verwolde zoeken wij vrijwilligers:

Enthousiaste begeleiders kinderactiviteiten
Een begeleider:
 zorgt voor een goed verloop van kinderfeestjes voor 4 t/m 12 jarigen;
 is in staat kinderen duidelijkheid te verschaffen en regels af te spreken;
 assisteert bij kinderactiviteiten in schoolvakanties;
 heeft kennis van de organisatie Geldersch Landschap & Kasteelen.
De ideale collega is:
 enthousiast, in staat te boeien en kan goed met onverwachte situaties omgaan;
 representatief en communicatief vaardig;
 geïnteresseerd in kunst en cultuur en heeft affiniteit met de zorg voor het cultureel erfgoed en Geldersch
Landschap & Kasteelen.
Wat vragen wij?
De begeleider is minimaal 2 middagen (à 3 uur) per maand inzetbaar en is daarnaast ook op oproepbasis
beschikbaar in schoolvakanties. Er wordt gewerkt volgens een werkrooster. Uiteraard wordt er zoveel mogelijk
rekening gehouden met je voorkeuren en je beschikbaarheid.
Wat bieden wij?
Een werkplek in een enthousiast team op een bijzondere locatie!
Vrijwilligers bij Geldersch Landschap & Kasteelen krijgen een vrijwilligersovereenkomst met daaraan gekoppeld
een ongevallenverzekering en reiskostenvergoeding tot 25 km enkele reis. Gratis reguliere toegang tot de zeven
opengestelde kastelen van GLK, veelal korting bij evenementen van GLK en kwartaalmagazine ‘Mooi
Gelderland’ zijn de voordelen waarvan vrijwilligers genieten. Uiteraard ben je van harte welkom bij diverse
bijeenkomsten en teamuitjes.
Interesse?
Wij ontvangen graag een korte motivatie per e-mail op verwolde@glk.nl.
Nadere informatie over de functie is verkrijgbaar bij de kasteelmedewerkers van Huis Verwolde.
Meer informatie over onze stichting staat op www.glk.nl.

