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 kassa/winkel weekend
Vrijwilliger aan het woord:
“De beleving van Batavialand begint bij jou als vrijwilliger. Jij bent degene die de bezoekers
verwelkomt bij de kassa en in de winkel. Jij bent het visitekaartje van Batavialand.”
Afdeling en rol
De afdeling Publiekszaken en Presentaties zoekt vrijwilligers die bezoekers verwelkomen bij de kassa
en in de winkel. Je geeft de bezoekers een warm welkom, verkoopt toegangskaarten en
winkelartikelen op gastvrije en hartelijke wijze. Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie over de
werf, het restaurant en zaalaccommodatie. Dit op een manier waardoor de bezoeker zich thuis voelt.
Daarnaast zorg je er met je collega’s voor dat de entree en winkel er netjes uitzien. Ook help je mee
nieuwe vrienden te werven voor Batavialand door je enthousiaste verhalen.
Wat verwachten we van jou?
 Je bent enthousiast en je wilt anderen, de bezoeker en daardoor ook jezelf een leuke tijd
bezorgen bij Batavialand;
 Het is mooi mee genomen als je kennis hebt van kassasystemen, maar niet noodzakelijk. Het
leuk vinden om deze of andere vaardigheden te leren vinden wij belangrijker.
 Voor deze functie vragen wij of je minimaal 1 dag per maand in het weekend beschikbaar
bent, maar meer dagen zijn zeer welkom.
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.

