Waternet zoekt vrijwilligers bezoekerscentrum De Oranjekom
De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) is een prachtig natuurgebied van maar 3400 ha groot en
ligt tussen Zandvoort en Noordwijk. Hier zuivert Waternet drinkwater voor Amsterdam en omgeving.
Natuur en het zuiveren van water gaan hier al sinds 1853 mooi samen. Met 1 miljoen bezoekers per
jaar is het een gewild recreatiegebied. Aan de rand van voorraadvijver De Oranjekom staat een
historisch pompgebouw waarin het bezoekerscentrum is gevestigd.
In bezoekerscentrum De Oranjekom ontvangen wij jaarlijks ruim 50.000 bezoekers. Om deze
bezoekers nog meer service te bieden, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die het vaste team willen
assisteren.

De werkzaamheden
-

Bijspringen in het weekend, dus op het drukste moment van de week.
Vragen van jong en oud beantwoorden en hen informeren over waterwinning, natuur,
wandelmogelijkheden en excursies.
Baliewerkzaamheden verrichten, zoals verkoop van producten en aanvullen van voorraad.
Telefoon beantwoorden in overleg met de baliemedewerker van dienst.
Helpen om het bezoekerscentrum en het educatie- en recreatieaanbod tiptop op orde te
houden.

Dit vrijwilligerswerk is echt iets voor u als u
-

het leuk vindt om mensen te woord te staan,
makkelijk contact legt met jong en oud,
goede kennis heeft van de AWD,
kunt werken met een computer en kassasysteem,
bij voorkeur twee zaterdagen en/of zondagen per maand van 12.00-17.00 uur beschikbaar
bent voor dit werk.

Wat wij bieden
-

Een prachtige werkplek in bezoekerscentrum De Oranjekom, te midden van bos, duin en
water.
Samenwerking, training en begeleiding om dit vrijwilligerswerk met veel plezier te kunnen
doen.
Een persoonlijke jaarkaart (met extra’s) en een jaarparkeerkaart.
Een magazine en gratis deelname aan excursies.
Samen met collega-vrijwilligers een jaarlijks uitje en thema-avonden.

Informatie en aanmelden
Wilt u zich graag voor dit vrijwilligerswerk aanmelden? Mail dan naar vrijwilligers@waternet.nl.
Vermeld hierbij een telefoonnummer waarop wij u op werkdagen kunnen bereiken, dan nemen wij
graag contact met u op.
Houd er rekening mee dat wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen als u start met het
vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend vergoeden wij hiervan de kosten.

