
Vacature vrijwilliger onthaal
bosmuseum Groenendaal (Hoeilaart)

Onthaalvrijwilliger gezocht in de onthaalpoort van Groenendaal, Zoniënwoud

Waar kom je terecht en wat doen wij?

Het Bosmuseum Poort Groenendaal is gelegen in het Zoniënwoud, ondergebracht in een gezellige,

oude vierkantshoeve. Vanuit dit onthaalpunt vertrekken wandelaars, fietsers en schoolkinderen op

tocht doorheen het Zoniënwoud.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken vrijwilligers voor ons bezoekersonthaal. Als vrijwilliger ben jij het ”visitekaartje” en zorgt

voor een warm onthaal. Je brengt hen wegwijs in het museum en de omgeving van het Zoniënwoud.

De openingsuren van het bosmuseum zijn van woensdag tot zaterdag van 13u00-17u00. Op zondag

is dit van 10u tot 17u. Van 01 april tot en met 01 november zijn wij eveneens op zaterdag, zondag

en wettelijke feestdagen open van 10u tot 17u. Je inzet is vrij te bepalen en bij opening voor een

ganse dag wordt de permanentie doorgaans opgedeeld in halve dagen, bv.  een

ochtendpermanentie en een namiddagpermanentie.

Wat verwachten we van jou:

- Je kan je minimaal 1 of 2 keer per maand inzetten als onthaalvrijwilliger.

- Je verstrekt informatie over het gebied & de acties van het bosmuseum.

- Je verwelkomt de bezoekers met een glimlach.

- Je verkoopt en verdeelt een klein aanbod aan zoekkaarten,wandelingen en informatie over

het Zoniënwoud.

- bij organisatie van evenementen( 2de zondaglezingen en wandelingen, Open

Monumentendag, Dag van het Zoniënwoud, verjaardagsfeestjes, natuurateliers) een

ondersteunende rol invullen.
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- Deze vrijwilligersactiviteit is geschikt voor zowel studenten (minstens 16jaar),mensen die

professioneel nog actief zijn als gepensioneerden, mààr altijd wel met een hart voor de

natuur.

Wij bieden jou:

- Een fijne werkplek waar je als vrijwilliger de kans krijgt om kennis te maken met verschillende

natuurgidsen en partners (Natuurgroepering Zoniënwoud vzw, Natuurpunt CVN, Agentschap

voor Natuur en Bos).

- Een warm welkom in een team van vrijwilligers met een hart voor het Zoniënwoud en de

natuur.

- Ondersteuning bij je noden en vragen. Wij voorzien een taakomschrijving en kleine

opleidings-en teambuildingsdagen om je op weg te helpen.

- Een vrijwilligersvergoeding van 15 euro voor een halve dag en 30 euro voor een hele dag.

Wil je graag helpen als balievrijwilliger?

Stuur dan een mailtje met je naam, voornaam en telefoonnummer naar lize.paesen@natuurpunt.be

& eric.senelle@live.be.

Een kennismakingsgesprek kan je alleen maar een beter inzicht geven hierover en dit is geheel

vrijblijvend.

Locatie Bosmuseum: Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart
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