Om de beleving van de bezoeker nog meer te optimaliseren zijn wij per direct op zoek naar:

Gidsen m/v
De werfbeleving van de bezoeker staat of valt bij jou als gids! Jij neemt een groep bezoekers
mee over de werf voor een rondleiding langs de ambachten, de steiger van de 7-Provinciën
en over de dekken van de Batavia. Door jouw enthousiaste verhalen en uitleg bij de
verschillende bezienswaardigheden, geef je de bezoekers de ultieme werfbeleving mee. Je
vindt het leuk om leuke weetjes, verhalen en jouw kennis te delen met de bezoekers.
Daarnaast zoeken we enthousiaste vrijwilligers voor rondleidingen in het NieuwLand
Erfgoedcentrum. Je vindt het leuk om te vertellen over de inpoldering en de geschiedenis
van Flevoland.
Jouw taken op een rij:
• Verwelkomen bezoekers
• Het geven van rondleidingen voor groepen bezoekers (samengesteld of
gereserveerd)
• Het verstrekken van informatie aan bezoekers
• Het werven van “Vrienden van de werf”
• Het uitvoeren van allerhande taken binnen het team als je even geen rondleiding
geeft
Het belangrijkste is dat je enthousiast bent en dat je je van harte in wilt zetten om anderen,
de bezoeker en daardoor ook jezelf, een leuke tijd te bezorgen op de Bataviawerf.
Historische kennis is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Het leuk vinden om je te
verdiepen in het verhaal van de Batavia en de werf en dit op een enthousiaste manier over
te brengen op de bezoekers, vinden wij belangrijker!
Gezien de begeleiding die wij onze vrijwilligers bieden is het belangrijk dat je minimaal 1
dag(deel) per week of 1 dag per maand beschikbaar bent.
Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, kun je contact opnemen met
Anuschka de Vries via anuschka.de.vries@bataviawerf.nl of telefonisch via 0320-261409.
Wil je graag als vrijwilliger op de werf aan de slag, maar is deze functie niet de juiste voor
jou? Kijk dan op www.bataviawerf.nl, want we zoeken vrijwilligers voor verschillende
functies!

