
  
 

VACATURE 
Medewerker Receptie 
  
 

Batavialand vertelt het trotse en unieke verhaal van de Nederlanders en hun leefomgeving op de 
beweeglijke grens tussen water en land; kennis en kunde over polders, watermanagement, 
scheepsbouw en handel; in het verleden, het heden en in de toekomst. Batavialand is de plek waar je 
meegenomen wordt in de wereld van handelsgeest en technologie. Met haar programmering bereikt 
Batavialand een breed nationaal en internationaal publiek.  
 
Ter uitbreiding van ons team zijn we per direct op zoek naar een  

 
Medewerker Receptie  (maximaal 20 uur per week) 
 
Als medewerker receptie is je kracht het geven van optimale service. Dit begint zodra de bezoekers 
arriveren: je geeft hen een warm welkom en alle informatie die zij nodig hebben om optimaal van hun 
verblijf te genieten.  
 
Wat kun je verwachten van de afdeling: 
Je werkt in een team van receptiemedewerkers in wisselende diensten waarbij je regelmatig in het 
weekend werkt en incidenteel in de avonduren. Het doel van het team is zich maximaal in te zetten 
om de zakelijke klanten en de bezoekers van Batavialand -en dat zijn er meer dan 100.000 per jaar- 
een onvergetelijk bezoek te bezorgen.  
 
Wat kunt u verwachten van de functie: 

 De medewerker receptie is verantwoordelijk voor het ontvangen, informeren en verwijzen van 
bezoekers. Je bent als gastvrouw(-heer) aanspreekpunt voor bezoekers, groepsbezoeken en 
zaalverhuur. Je zorgt ervoor dat bezoekers zich welkom voelen en een toegankelijk en 
publieksvriendelijk museum ervaren 

 Je biedt algemene assistentie aan de bezoekers 

 Je verkoopt entreebewijzen, documentatiematerialen en producten uit de museumwinkel   

 Je voorziet bezoekers van relevante informatie over activiteiten en/of collectie specifieke 
producten 

 Je schrijft offertes voor zaal- en groepsreserveringen  

 Je rapporteert aan het Hoofd Publiek en Presentaties.  

 
Wat verwachten wij van u: 

 MBO niveau 2-3 (bv hospitality, receptioniste, office manager) 

 Kennis van MS Office (Outlook, word, excell, en bij voorkeur ervaring met 
reserveringssystemen) 

 Uitstekende beheersing van het Nederlands in zowel woord als schrift 

 Goede spreekvaardigheid van de Duitse en/of Engelse taal  

 Gevoel voor publieksvriendelijkheid en gastvrijheid 

 Oog en oor voor details 

 Goed kunnen communiceren 

 Representatief voorkomen 

 Beschikbaarheid op zowel doordeweekse dagen als in het weekend 

 Je kunt goed uit de voeten met onze gedragsregels: 
o Wij zijn trots op ons vakmanschap en delen onze kennis graag 
o Wij behandelen iedereen als klant: vriendelijk, open en gastvrij en zetten net een 

stapje meer 
o Wij nemen verantwoordelijkheid voor wat wij doen 
o Wij mogen fouten maken en leren hiervan 
o Wij zijn gericht op resultaat 
o Wij zijn ons bewust van de noodzaak een verantwoorde prijs/kwaliteitverhouding te 

realiseren 
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Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden je een boeiende, uitdagende en zelfstandige functie. Het salaris is afhankelijk van 
opleiding en ervaring; minimaal € 1899,-  en maximaal € 2.222,- (schaal 2 Museum CAO) bruto per 
maand bij een 36-urige werkweek. 


