Kaart- en winkelverkoop
vrijwilligers functie
De collega kaart- en winkelverkoop:
 werkt samen met een collega in de kasteelwinkel tijdens openingstijden;
 staat achter de kassa om kasteelbezoekers te ontvangen en artikelen te verkopen;
 is op de hoogte van activiteiten binnen het kasteel en in staat bezoekersvragen te beantwoorden;
 draagt mede zorg voor het onderhoud en het uiterlijk van de winkel;
 controleert de voorraad en geeft tekorten door aan de kasteelmedewerker.
De ideale collega is:
 een echte gastheer of gastvrouw;
 gewend om alleen te werken maar kan ook prima in een teamverband fungeren;
 kan werken met computers en kassasystemen of is bereid om het te leren;
 in staat goed om te gaan met drukte en onverwachte situaties;
 geïnteresseerd in kunst en cultuur, heeft affiniteit met de zorg voor het cultureel erfgoed en Geldersch
Landschap & Kasteelen;
 klantgericht, representatief en communicatief vaardig (spreken van Engels en Duits is een pre).
Wat vragen wij?
De vrijwilliger kaart- en winkelverkoop is voor 1 à 2 dagdelen (11.00 – 14.00 of 14.00 – 17.00 uur) per week
beschikbaar en is ook bereid om in de weekenden en op feestdagen te werken. 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! 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.
Meer informatie over onze organisatievind je op www.glk.nl.
Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij de manager van kasteel Doorwerth, Carine van Ketwich
Verschuur
Interesse? Graag ontvangen we een korte motivatie per e-mail: c.vanketwich@glk.nl.

