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, 50
flexkrachten en 700 vrijwilligers verspreid over de hele provincie Gelderland. Het centrale kantoor
is gevestigd in huis Zypendaal te Arnhem.
Kasteel Cannenburch is een van de 7 opengestelde kastelen van Stichting Geldersch Landschap
& Kasteelen. Het betreft een rijk ingericht edelmanshuis, gebouwd op de ruïne van een
middeleeuwse burcht door de Gelderse veldmaarschalk Marten van Rossem. In het kasteel is een
belangrijke collectie meubels, porselein en schilderijen te bewonderen. Het kasteel is gesitueerd
aan de rand van een schitterend park waar de hoogteverschillen tussen de waterpartijen
Cannenburgh’s molen nog altijd laten draaien. Ter versterking van het team op kasteel
Cannenburch zoeken wij een:

Winkelverkoper met een warm welkom
(vrijwilliger)
Jij:
•
•
•
•

werkt samen met een collega in de kasteelwinkel tijdens openingstijden.
staat achter de kassa om kasteelbezoekers te ontvangen, entreekaarten uit te geven en
artikelen te verkopen.
bent op de hoogte van activiteiten in en om het kasteel en in staat bezoekersvragen te
beantwoorden.
controleert de voorraad en geeft dreigende tekorten door aan de eindverantwoordelijke.

De ideale collega is:
•
een echte gastheer of gastvrouw.
•
enthousiast en een teamplayer.
•
thuis in computers en kassasystemen.
•
in staat goed om te gaan met drukte en onverwachte situaties.
•
klantgericht, representatief en communicatief vaardig. (spreken van Engels en Duits is
een pre)
•
flexibel beschikbaar op meerdere dagen per week en bereid om in de weekenden en op
feestdagen te werken.
Wat bieden wij?
Een enthousiast en hecht team dat met grote betrokkenheid zorg draagt voor de exploitatie en
het behoud van het kasteel en het aangrenzende park. Naast reiskostenvergoeding tot 25 km
enkele reis bieden wij je als vrijwilliger bij Geldersch Landschap & Kasteelen gratis toegang tot
alle 7 opengestelde kastelen en deelname aan wandelingen, 4 x per jaar het blad ‘Mooi
Gelderland’, korting op artikelen in de kasteelwinkels en natuurlijk ben je van harte welkom bij de
verscheidene bijeenkomsten en teamuitjes.
Meer informatie over onze stichting vind je op www.glk.nl .
Nadere informatie is verkrijgbaar van ma t/m do tussen 09.00 - 17.00 uur bij de manager van
Kasteel Cannenburch, Rian Haarhuis, op telefoonnummer: 06 - 30 676 310.
Sollicitaties graag richten aan Geldersch Landschap & Kasteelen, t.a.v. Rian Haarhuis-Uijl
per e-mail aan: r.haarhuis@glk.nl .

