Ben jij het visitekaartje van Bezoekerscentrum De Hoep?
Bezoekerscentrum De Hoep van PWN, ligt midden in het Noordhollands Duinreservaat. Per jaar vinden 120.000 bezoekers hun
weg naar De Hoep. Hier kom je meer te weten over de duinnatuur en het drinkwater van Noord-Holland.
Er is een vaste tentoonstelling met daarnaast regelmatig wisselende exposities, een duintuin, ontdekkingstochten, films in de
filmzaal, informatie over wandel- en fietsmogelijkheden, een winkel, diverse activiteiten en meerdere vergaderzalen. Kortom
voldoende te beleven.

PWN Bezoekerscentrum De Hoep is op zoek naar enthousiaste, vrijwillige gastheren of gastvrouwen.
In Bezoekerscentrum De Hoep in Castricum staan vrijwillige gastvrouwen of gastheren bezoekers te woord aan de balie en in de
expositieruimte. Je helpt mee in de winkel en verkoopt duinkaarten. Je geeft antwoord op vragen over het duingebied, de
wandelroutes, andere activiteiten voor gezinnen, groepen, verjaardagsfeestjes en scholen en je ondersteunt in het
vergadercentrum. Meldt een bezoeker een omgevallen boom of andere calamiteit, dan geef je deze informatie door aan onze
boswachters. Er is altijd een vaste medewerker van de Hoep aanwezig. De vaste medewerker heeft de eindverantwoording voor
de gang van zaken.

Wat vragen we:
• Beschikbaar op woensdag -en of donderdagmiddag van 13.00-17.00 uur, minimaal 4 dagdelen per maand.
• Bereidheid om zich voor een langere periode (aantal jaren) beschikbaar te stellen.
• Klantgericht.
• Zelfstandig kunnen werken, verantwoording durven nemen.
• Proactieve en enthousiaste houding.
• Geïnteresseerd in de natuur en drinkwater.
• Bekendheid met het gebied is een pre.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Stressbestendig.
• Wonend in de omgeving.
• Bereidheid tot afgeven verklaring omtrent gedrag (VOG).
• Je spreekt ABN.
• Bereidheid om bij te leren over drinkwater en natuur.
• Affiniteit met kinderen, eventueel activiteiten begeleiden.
• Ondersteunen in het vergadercentrum.
• Lichte schoonmaakwerkzaamheden in de tentoonstelling.
Wat bieden we:
• Afwisselend werk.
• Enthousiaste en betrokken collega’s.
• Open no-nonsense cultuur.
• Resultaatgerichte aanpak.
• Vaste afgesproken werktijden.
• Vast aanspreekpunt.
• Verzekering tijdens de werkzaamheden.
• Gratis duinjaarkaart voor het Noordhollands Duinreservaat.
• Vrijwilligersavonden en -excursies.
• PWN blad Puur.
• Vrijwilligers nieuwsbrief.
• Vrijwilligers uitje.
• Eindejaarsattentie.

Informatie en aanmelden via Jack van Schayk e-mail jack.van.schayk@pwn.nl

