Batavialand vertelt het verhaal over de Nederlanders; in hun strijd tegen water, met hun verre reizen
en ontdekkingen, de inpolderingen en dijken, hun handelsgeest en technisch vernuft. Batavialand
bestaat uit een buiten locatie; de werf met aan de steiger de reconstructie van VOC-schip de Batavia.
En een binnen locatie; het museum met haar tentoonstellingen en presentaties. Batavialand is een
leuke, leerzame en vooral interactieve dag uit voor het hele gezin.
Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:

Vrijwilliger inrichting winkel
Vrijwilliger aan het woord:
“Mijn dag is goed als de winkels er weer tip top uit zien. Wanneer ik klaar ben voel ik mij trots en
voldaan vanwege een mooie winkel”.

Beschrijving werkzaamheden
De afdeling Publiekszaken en Presentaties zoekt een vrijwilliger die helpt beide winkels (in het
museum en op de werf) in te richten. Je bent bereid 2 ochtenden of middagen per week (in overleg)
naar het museum te komen om de winkel bij te werken. Je werkt in een team met een aantal
collega’s. Je vindt het een uitdaging om de omzet van de winkels te zien groeien.
Wat verwachten we van jou?





Ervaring met inrichten van winkels, presenteren van producten
Het stickeren/aanvullen van nieuwe geleverde artikelen
Verzorgen (schoonhouden) van displays en de te verkopen artikelen
Iemand die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan;

Deze functie is flexibel in te vullen, wanneer je werkt kan in overleg.
Wij bieden
Een boeiende en fantastische plek op een unieke locatie met heel veel enthousiaste collega’s die hun
passie graag willen overbrengen op anderen. Onze vrijwilligers ontvangen een lunch, parkeerkaart,
gratis toegang met familie tot Batavialand en korting op winkelproducten.

Informatie en interesse
Heb je inhoudelijke vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Anuschka de Vries,
vrijwilligers coördinator. Je curriculum vitae met motivatie stuur je naar:
anuschka.devries@batavialand.nl of per post naar de afdeling Vrijwilligerszaken, Postbus 119, 8200
AC Lelystad.

