Vacature:

Coördinator excursies en Excursie leiders
Heb jij ervaring met het coördineren van excursies en of het leiden van
excursies en heb jij affiniteit met cultuurhistorie, natuur en landbouw?

Landgoed Huis Sevenaer, een historische kasteelboerderij in hartje Zevenaar. Met het boerenbedrijf nog in eigen beheer. Waar
natuur en cultuur samen komen. De historie van het Landgoed gaat terug naar de 14e eeuw; een middeleeuwse burcht
strategisch gelegen. Op het landgoed zijn hoge natuurwaarden aanwezig en er komen zeldzame planten voor die elders vrijwel
uitgestorven zijn. Dit voorjaar gaan we “Het Verhaal” van deze voor Nederland unieke locatie beleefbaar maken door het in
eigen beheer organiseren van Historische Eco excursies.
We zijn op zoek naar een enthousiaste coördinator (vrijwilliger) die zorgt voor de organisatie van de Historische Eco excursies
“Het verhaal”. In de uitvoering wordt de coördinator ondersteund door het bestuur van het Landgoed. Tevens zijn we op zoek
naar excursie leiders met passie (vrijwilliger).
Taakomschrijving coördinator excursies:
• Coördineren en voorbereiden van de excursies
• Draagt zorg voor ondersteuning en informatievoorziening, zodat de excursie leiders het werk zo goed en verantwoord
mogelijk kunnen doen
• Is bereid om volgens excursiebeleid van Landgoed Huis Sevenaer te werken
• Nieuwe excursie leiders werven en “aannemen”
• Bij voorkeur ook zelf excursies leiden
Taakomschrijving excursie leiders:
• Hij/zij brengt tijdens de excursies op boeiende wijze ‘Het verhaal’ van Landgoed Huis Sevenaer over
• Verstrekt actuele informatie over het landgoed aan (potentiële) bezoekers
• Treedt op als gastheer/vrouw namens Landgoed Huis Sevenaer.
• Stemt werkwijze en inhoud van de informatie af met de coördinator
• Is bereid om volgens excursiebeleid van Landgoed Huis Sevenaer te werken
• Het werven van “Vrienden van Landgoed Huis Sevenaer”
Kernmerken coördinator en excursie leiders:
• Communicatief vaardig: representatieve uitstraling en het vermogen om op klantvriendelijke wijze het landgoed
zichtbaar te maken, staat open voor meningen en ideeën van anderen
• Kort en boeiend kunnen vertellen, mensen meenemen in de eigen verwondering en enthousiasmeren
• Je bent flexibel, zelfstandig en pro-actief
• Je bent resultaat- en oplossingsgericht en kan goed omgaan met deadlines.
• Voorlichtingsvaardigheden (spreekvaardigheid, omgang met publiek, enthousiasme kunnen overdragen, servicegerichte
en flexibele opstelling)
• Kunnen improviseren op wat zich aandient
• Bezoekers aanspreken om “vrienden” te werven
Welke kennis is nodig?
• Algemene kennis van cultuurhistorie, natuur en landbouw
• Van de coördinator vragen wij aantoonbare organisatie ervaring
Tijdsinvestering
In overleg. De excursies vinden in principe in de maanden april t/m oktober plaats op de eerste en derde zondagmiddag van de
maand en daarnaast het gehele jaar op aanvraag. Neemt deel aan voorbereidende activiteiten en bijeenkomsten.
Interesse?
Dan nodigen wij jou van harte uit te reageren. Dit kan je doen door een onderbouwde mail te sturen naar:
h.degraaf@huissevenaer.com. Twijfel je of je beter tot je recht komt als coördinator of juist als excursie leider? Neem dan
contact op en kijken we samen wat het best bij jou past.

