
 

 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar: 

2 RECEPTIONISTEN 
(2 à 3 dagen per week) 

 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een actieve en sterk op educatie gerichte 

instelling waarin de bezoeker centraal staat. Het museum wordt jaarlijks door ca. 170.000 

mensen bezocht.  

Voor een goed en publieksgericht functioneren is een verzorgde presentatie wezenlijk. Dit 

geldt niet alleen voor de aanblik van het museum en het kampterrein maar evenzeer voor de 

ontvangst van en de informatieverstrekking aan de bezoekers.  

Omdat 2 collega’s een andere leuke functie binnen onze organisatie krijgen, zijn we met 

ingang van het nieuwe jaar op zoek naar twee parttime receptionisten. 

Je bent het eerste aanspreekpunt van het Herinneringscentrum, ons visitekaartje van de 

organisatie. Het is daarom van belang dat je representatief bent en communicatief vaardig. 

Daarnaast ben je gastvrij en vriendelijk. Bezoekers en anderen moeten zich welkom voelen 

binnen onze organisatie en warm ontvangen worden.  

Je krijgt binnen deze functie veel te maken met mensen aan de balie of aan de telefoon die 

op zoek zijn naar collega’s binnen de organisatie. Het is jouw taak om deze mensen zo 

behulpzaam mogelijk verder te helpen.  

Wij bieden:  

 Een informele werksfeer en korte lijnen 

 Een gemotiveerd team van betrokken en bevlogen medewerkers, staf en vrijwilligers 

 Een standplaats midden in een bosrijke omgeving 

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden 

Wij vragen:  

 Minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Flexibiliteit 

 Beschikbaarheid zowel doordeweeks als in het weekend  

 Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels en Duits 

 Affiniteit met het aandachtsgebied van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork 



 

 

Aanvullende informatie: 

 Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van een half 

jaar, met de intentie om een vast dienstverband aan te gaan 

 De functie is ingedeeld in schaal 4 van de Cao Sociaal Werk 

Solliciteren: 

Heb je behoefte aan aanvullende informatie? Neem gerust contact op met Manon Kuipers 

(P&O adviseur), 0593-592600.  

Jouw sollicitatie, voorzien van cv kun je sturen naar vacature@kampwesterbork.nl o.v.v. 

vacature receptionist. De sluitingsdatum van deze vacature is 23 december aanstaande.  De 

gesprekken zullen plaats vinden op 7 januari 2020.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  Daarnaast stellen we het niet op prijs dat bureaus 

gespecialiseerd in werving en selectie contact met ons opnemen naar aanleiding van deze vacature. 
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