Vacatures vrijwilliger Receptie
Receptionist
Vind je het leuk om hét visitekaartje te zijn van Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft en zit het
gastvrouw /gastheer zijn je in het bloed? Spreken receptiewerkzaamheden en lichte administratieve
taken je aan? Wil je graag werken binnen een prettig en betrokken team op één van de mooiste
locaties in het Delftse Hout? Dan is de vrijwilligersgroep voor de receptie jouw plek om je talenten te
laten zien en te ontplooien.
Duurzaamheidscentrum De Papaver is een educatief centrum op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid, en is een verzamelplaats voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Voor
de receptie zijn we op zoek naar vrijwilligers die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrijpen wat het betekent om een visitekaartje te zijn voor een organisatie
Het leuk vinden om met verschillende leeftijden om te gaan
’s Ochtends mee willen helpen het gebouw ontvangst klaar te maken
Informatie over activiteiten, wandelroutes, de tentoonstelling etc. willen verstrekken aan het
publiek
Aan onze bezoekers speurtochten en rugzakjes willen uitlenen en producten willen verkopen
Allerhande receptiewerk kunnen uitvoeren
Vergaderruimtes in orde willen maken voor de verhuur
Koffie /thee en lunch (van de cateraar) willen serveren aan onze gasten
De hygiëne willen bewaken van de keuken en andere faciliteiten

De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Je kan eventueel kiezen
uit een ochtendsessie van 9.00 tot 13.00 uur of een middagsessie van 13.00 tot 17.00 uur. Ook kan je
uiteraard een hele dag meedraaien. De werkdagen zijn in overleg. Wel is de minimale tijd een
ochtend of middag per week.
Receptionist zondagen
Ook zoeken we vrijwilligers die op zondagmiddag de receptie willen bemannen. De werktijden van
de zondagen zijn van 13.00 tot 17.00 uur. We streven ernaar om op zondagmiddag altijd twee
receptionisten te hebben, omdat op deze middagen de aanloop van bezoekers het grootst is. We
verwachten dat je minimaal één keer per kwartaal de receptie wil bemannen.
Spreekt dit vrijwilligerswerk je aan? Dan maken we graag kennis met je! Mail naar
contact@papaverdelft.nl of bel 015-3649238. De contactpersoon is Jeremy Groeneweg. Ook kan je
vragen naar Thea Rengers of Cora Cox.

