Rozet is hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie in Arnhem. Ga je als
bezoeker bij Rozet naar binnen, dan stap je rijker weer naar buiten.

Rozet zoekt: enthousiaste vrijwilligers!
Heb je wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk?
Wij zoeken vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer willen werken in Rozet.
Dagelijks verwelkomt Rozet vele bezoekers. Velen kunnen hun weg goed vinden,
maar er zijn ook regelmatig bezoekers die wegwijs gemaakt moeten worden.
Dat willen we niet alleen met informatieborden doen, maar ook persoonlijk.
Werk je graag in een levendige omgeving en ben je op zoek naar boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk? Bij ons
kun je de rol van gastheer/gastvrouw vervullen in de centrale entree van Rozet. Een prachtige mogelijkheid om
samen met collega’s Rozet te maken tot een blijvend gezellige en fijne ontmoetingsplaats. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor onze gasten.
Gastheer/Gastvrouw
Als vrijwilliger ontvang je onze gasten en maakt hen wegwijs in Rozet. Dit kan door een willekeurige bezoeker
uitleg te geven over het gebouw, een bezoeker die een afspraak heeft gericht door te verwijzen, deelnemers aan
events van derden welkom te heten en door te verwijzen en toeristen een eerste uitleg over het gebouw te geven.
Daarnaast lever je een bijdrage aan het op orde houden van de entree van Rozet, reageert op het afgaan van het
alarm bij de uitgang en helpt klanten bij hun vragen.
Gastheer of gastvrouw zijn in Rozet heeft tal van voordelen: je ontmoet veel mensen, werkt in een prachtige
architectonische omgeving, ontvangt een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en wij organiseren jaarlijks een
speciale inspiratiebijeenkomst voor onze vrijwilligers in Rozet.
Wat vragen wij van je?
• Je hebt affiniteit met mensen, media, cultuur en erfgoed
• Je bent representatief en gericht op de gasten
• Je bent minimaal 2x 3 uur per week beschikbaar op een van de volgende tijden:
maandag t/m vrijdag tussen 8.30-20.30 uur en zaterdag tussen 8.30-17.00 uur
en van september t/m maart zondag tussen 13.00 - 17.00 uur
Wat bieden wij je?
• Een plezierige en inspirerende omgeving met boeiende gasten van jong tot oud
• Jaarlijks een gezellige inspiratiebijeenkomst
• Een abonnement van de bibliotheek gedurende de periode dat je vrijwilligerswerk voor Rozet uitvoert
• Een kleine onkostenvergoeding
Ben je enthousiast?
Stuur dan je cv met motivatie naar:
Angelique van den Hout, Specialist vrijwilligers en participatiemedewerkers, via e-mail: a.vandenhout@rozet.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Colette van Beek, 026 - 354 35 65

