Vacatures vrijwillige functies 2019
Om ook in de toekomst op stoom te blijven zoeken wij enthousiaste collega’s. Samen willen we ons
unieke levende museum presenteren aan onze bezoekers en ze daarbij een onvergetelijk dagje uit
bezorgen. Voor het seizoen 2019 hebben wij de volgende vacatures voor vrijwilligersfuncties in ons
museum:






Stationschef: in een historische rol informatie verschaffen over ons museum op station
Medemblik en Wognum. Zorg dragen voor het op tijd vertrekken van de tram en zorgen dat
het stationsgebouw er verzorgd uitziet. ;
Lokettist: de afhandeling van de kaartverkoop en informatieverschaffing op de stations te
Medemblik en Hoorn;
Horecamedewerker: het service verlenen aan onze vele gasten, door het serveren van
hapjes en drankjes in de tram of in de restauraties van de stations;
Medewerkers voor educatieve presentaties: in het kader van De Stoomsafari ontdekken
jonge bezoekers van de Museumstoomtram alles over stoomtrams en de mensen die ermee
reisden en werkten. Wij zoeken vrijwillige medewerkers die op een levendige manier de
geschiedenis van de stoomtram willen vertellen en laten zien als publieksbegeleider of door
in een historische en educatieve rol op te treden als postconducteur, goederenarbeider of
verkleedjuffrouw.

Wij vragen
-

Een positieve, servicegerichte instelling;
Een beschikbaarheid van minstens 10 dagen per jaar;
Je spreekt goed Nederlands en Engels, een beetje Duits zou mooi zijn;
Je bent representatief en hebt interesse in de stoomtram en zijn geschiedenis;
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
Horeca/station/loket: affiniteit met digitale kassasystemen.

Wij bieden
-

Een functiegerichte opleiding;
Meewerken in een dynamisch museum waar een unieke werkervaring kan worden
opgedaan;
Een veelzijdige vrijetijdsbesteding met enthousiaste collega’s in een gezellige werksfeer;
Vrij reizen met stoomtram en boot met directe huisgenoten;
Diverse jaarlijkse bijeenkomsten speciaal voor de vrijwilligers.

Graag ontvangen wij reacties op pz@stoomtram.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Diana
Noordhuis 0229-255255

