Wil jij naast je studie wat bijverdienen? En ben je inzetbaar in de weekenden en vakanties? Dan zijn
we op zoek naar jou!
Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar een:

Vakantie/weekendkracht receptie
Wat ga je doen?
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 om deze mensen zo behulpzaam
mogelijk verder te helpen.
Onze ideale collega:
• Beschikt over MBO-niveau
• Is 16 jaar of ouder (i.v.m. kassawerkzaamheden) en beschikbaar in de weekenden en
vakanties;
• Is vriendelijk en zet graag een stapje extra wat service en gastvrijheid betreft;
• Is enthousiast, kan goed zelfstandig werken en schiet niet in de stress bij drukte;
• Spreekt goed Nederlands en Engels en kan zich redelijk redden in het Duits.
Over ons
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft op actieve en dynamische wijze inhoud aan de
zingeving van de historische plek van kamp Westerbork. Het wil vernieuwend zijn in de middelen en
vormen om de herinnering hieraan levend houden en van een actuele betekenis voorzien. Daarmee
wil Herinneringscentrum Kamp Westerbork zich ontwikkelen tot een internationaal kenniscentrum
over erfgoed van de oorlog, in het bijzonder van de Jodenvervolging. Meer over onze organisatie lees
je op: www.kampwesterbork.nl
Aanbod
• Een hecht, gezellig team collega’s;
• Prettige werktijden (meestal tussen 09:30 en 17:30 uur);
• Werken binnen een organisatie met korte lijnen en een informele cultuur;
• Een half jaar contract, met uitzicht op verlenging bij goed functioneren;
• Salaris conform CAO Sociaal Werk, afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Maak van deze leuke vacature jouw baan! Solliciteren
Belangstelling? Stuur je mail met motivatie en CV uiterlijk 28 januari naar
vacature@kampwesterbork.nl o.v.v. Vacature weekend/vakantiekracht receptie
Voor meer informatie: Manon Kuipers, HR-adviseur, 06-46800426.
Acquisitie door werving & selectie- of uitzendbureaus n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
De desondanks toegestuurde profielen worden niet in behandeling genomen.

