
Botanische Tuin De Kruidhof 
zoekt 

balievrijwillig(st)ers voor museum entree/winkel 
 
De Kruidhof is de Botanische Tuin van Fryslân en ontvangt jaarlijks ongeveer 

18.000 bezoekers. Om ervoor te zorgen dat onze gasten zich gastvrij onthaald 
voelen zijn we op zoek naar een balievrijwillig(st)ers voor het komende seizoen. 
 

In 2018 zijn wij geopend van 3 maart t/m 27 oktober. Tijdens dit seizoen is 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. De Kruidhof doet hier met het 

bijzondere project “Silence of the Bees” aan mee. Hiervoor organiseren wij tal 
van activiteiten en hopen we nog meer bezoekers te mogen ontvangen.  
 

Bent u een enthousiast gastheer of gastvrouw? Vindt u het leuk om onze gasten 
te vertellen wat De Kruidhof te bieden heeft en kunt u zelfstandig werken? Dan 

bent u degene die wij zoeken! 
 
Wat houdt de functie in? 

- Gasten ontvangen en wegwijs maken 
- Telefooncentrale bedienen 

- Verkoop van entreebewijzen, winkel- en tuinproducten 
- Verzorgen en schoonhouden van de winkelruimte 

 

Wat vragen wij van u? 
- U bent representatief en klantvriendelijk 

- U kunt zich redden in het Nederlands & Engels 
- U heeft bij voorkeur ervaring met receptie en/of winkelwerkzaamheden 

- U kunt het overzicht bewaren tijdens drukte  
- U kunt improviseren en bent flexibel 
- U bent tenminste één dag per week beschikbaar en bereid ook (af en toe) 

in het weekend te werken 
 

Wat bieden wij? 
- Een inspirerende en collegiale werkomgeving 
- Kassatraining en ondersteuning bij de verschillende taken 

- Reiskostenvergoeding van maximaal € 10,- per dag/€ 5,- per dagdeel  
- Persoonlijk entreebewijs en korting op planten  

- Werkuren in overleg (werkdagen zijn di-zo) 
 
Informatie en sollicitatie 

Graag ontvangen wij uw CV en een korte inleiding via de mail. U kunt deze 
sturen naar h.braaksma@achtkarspelen.nl   

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met Hester Braaksma via 0511 – 
541253  
 

Voor meer informatie over De Kruidhof kunt u kijken op onze website: 
www.dekruidhof.nl  
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