Vacature – vrijwilligers voor de winkel
Botanische tuinen beschermen en onderhouden vele soorten
planten waaronder planten die bedreigd zijn of die helemaal
nergens meer voorkomen in de natuur. De kennis over deze
planten is van grote betekenis voor het behoud van
biodiversiteit. Ruim vijftig vrijwilligers van allerlei leeftijden en met uiteenlopende
achtergronden dragen bij aan het voortbestaan van de Botanische tuin Zuidas. Onder
leiding van de vaste medewerkers verzorgen zij het groen en houden de winkel draaiend.
Voor zowel doordeweeks als in het weekend zijn we voor de winkel op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Met z’n tweeën beman je de winkel volgens het rooster.
Dit zijn je taken en verantwoordelijkheden:








verkoop van artikelen (planten, zaden, bloempotten e.d.);
In het weekend zelfstandig de hortus openen en sluiten;
gastvrij ontvangen van bezoekers in de winkel en op het terras;
serveren van koffie, thee, fris en overige versnaperingen;
opmaken van de kassa;
beheren van de medewerkerskantine;
eventueel wat horecawerkzaamheden verrichten.

Wat wij vragen:







enige verkoopervaring;
servicegerichtheid en goede communicatieve vaardigheden;
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn, maximaal 2 dagen per week;
affiniteit met werken in een groene, botanische omgeving;
woonachtig zijn in (groot) Amsterdam.

Wat wij je te bieden hebben:








een fijne werkomgeving met enthousiaste vrijwilligers;
afwisselende werkzaamheden in een groene oase;
een vrijwilligersvergoeding op zaterdag en zondag (12.00 – 17.00 uur);
de mogelijkheid tot het ontwikkelen van allerlei vaardigheden;
korting in de winkel, onder meer op planten en zaden;
tweemaal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst;
jaarlijks een gezamenlijke excursie.

Ben jij de enthousiaste vrijwillig(st)er die wij zoeken?
Stuur dan een mailtje naar info@botanischetuinzuidas.nl. Wil je meer informatie over het
werk; aarzel dan niet om een keer langs te komen of neem contact op via bovenstaand
e-mailadres.
Botanische tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8, 1081 BT, Amsterdam. Openingstijden:
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag (april tot en met oktober) van 12.00
tot 17.00 uur, gratis toegankelijk.

