Ben jij?
Gek op: gezelligheid, winter, kaasfondue, schaatsen en warme choco?
En wil jij?
Een aantal weken betrokken zijn bij het leukste en gezelligste evenement van de
wintermaanden?
Word dan vrijwilliger bij Winter Village Hoofddorp!
Stichting Winter Village Nederland is verantwoordelijk voor de realisatie, het onderhoud en
het beheer van alle Winter Village ijsbanen. Bij de opbouw en de exploitatie van onze
locaties werken wij nauw samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Deze kanjers
vormen een vaste waarde binnen onze organisatie.
Voor Winter Village Hoofddorp zijn wij op zoek naar ‘COÖRDINATOREN’
De coördinator zorgt voor het dagelijks aanwezig zijn van voldoende vrijwilligers en houdt dit
bij in een rooster. Zelf draait hij/zij ook mee in de shifts. Deelt de muntjes t.b.v. drinken uit.
Verstrekt lunchbonnen. Verstrekt een overzicht dat ingevuld kan worden voor de kok voor
het avondeten. Bij calamiteiten is de coördinator het aanspreekpunt.
Als COÖRDINATOR van Winter Village Hoofddorp maak je van 18 november 2017 t/m 14
januari 2017 deel uit van onze gezellige vrijwilligers community op dit unieke evenement.
Onze samenwerkingsbasis is teamspirit en onze bezoekers een ideaal dagje uit bezorgen!
Minimale eisen:
- Je moet bereid zijn om in 8 weken tijd minimaal 1 een shift per week te draaien van 3 á 4
uur;
- Je bent sportief en sociaal ingesteld en werkt graag in teamverband;
- Je bent 16 jaar of ouder.
Wij bieden:
- Een gezellig en gemengd team;
- Een prachtige werkplek en een sfeervolle werkomgeving;
- Uiteraard onbeperkt schaatsen op de schaatsbaan;
- Eten & drinken gedurende je shifts;
- Vele andere kortingen en aanbiedingen.
Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan op deze unieke functie! Stuur snel een mail naar
vrijwilligers@wintervillagehoofddorp.nl met je motivatie, en we zullen snel contact met je
opnemen!
Hopelijk tot snel bij Winter Village Hoofddorp!

