Kasteel de Haar Utrecht is het grootste en meest luxueuze kasteel in Nederland. Het kasteel, haar interieur, het
omringende park en het bijbehorende landgoed vormen een schitterende eenheid. Het publiek kan in het kasteel
de enorme rijkdom ervaren, waarin de internationale jetset aan het begin van de 20ste eeuw leefde.

Wij zijn per 1 mei 2019 op zoek naar een:

Medewerker Publiekszaken (dagcoördinator kasteel)
(voor 28 uur per week, op woensdag, vrijdag, 1 weekenddag en de dinsdag om
de week)

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een proactieve, representatieve en warme persoonlijkheid die er als dag coördinator voor
zorgt dat zowel de bezoekers als de vrijwilligers terug kunnen kijken op een geweldige en goed
georganiseerde dag bij Kasteel de Haar.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het openen en sluiten van het kasteel;
- Zorgen dat de openstelling van het museum goed georganiseerd verloopt gedurende de dag;
- Het begeleiden, coachen en informeren van de vrijwilligers gedurende de dag;
- Aanspreekpunt zijn voor alle bezoekers;
- Zelfstandig opstellen van de wekelijkse (interne) nieuwsbrief;
- Ondersteuning bij het maken van de werkroosters;
- Plannen en organiseren van afdelingsbijeenkomsten;
- Projectmedewerker voor schoolrondleidingen.

Wij vragen wij van de kandidaat:
- Je bent representatief, klantvriendelijk, gastvrij en servicegericht;
- Je bent communicatief vaardig en bent een echte teamplayer;
- Je kunt goed samenwerken met zowel jonge als oudere mensen;
- Je bent proactief en hebt een hands-on mentaliteit;
- Je bent stressbestending en een aanpakker;
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van andere talen
is een pré.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, weet je van aanpakken en lijkt het je fantastisch om in zo’n
prachtige werkomgeving met leuke collega’s te werken? Stuur dan een motivatiebrief met je
persoonlijke gegevens en CV voor 15 april 2019 naar Carolien Verburg, per email:
c.verburg@kasteeldehaar.nl.
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij je graag naar www.kasteeldehaar.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

