Wann ich nach Arnheim
gehe, besuche ich
zuerst Rozet.

Rozet is er voor alle
inwoners van Arnhem en
omgeving. Voor inwoners
met verschillende
achtergronden,
verschillende leeftijden en
verschillende interesses.
Als partner van de stad
op maatschappelijkeconomisch vlak, willen we
persoonlijke ontwikkeling
voor iedereen mogelijk
maken. Dit doen we met
taal, kunst en erfgoed.
Jaarlijks bereiken we
ruim 1 miljoen bezoekers,
iets meer dan 1.540.000
mensen nemen deel aan
onze culturele activiteiten
en dagelijks zijn onze
130 medewerkers, 200
vrijwilligers en 141 formele
samenwerkingspartners
actief voor Arnhem.

In het centrum, tussen de Rijn en Arnhem Centraal, is het gebouw Rozet te vinden; de poort
tot de stad Arnhem. Rozet Stadsgids brengt het verhaal van Arnhem op verrassende wijze
tot leven voor iedere bezoeker – jong en oud, toerist en Arnhemmer, hobbyist, student
en onderzoeker. Rozet Stadsgids neemt je mee door de stad, het Erfgoedcentrum, door de
historische kelders en naar het panorama over de stad.
Het team Stadsgids heeft als doel iedere bezoeker gastvrij wegwijs te maken in Rozet en in de
stad Arnhem en omgeving. Voor onze ontvangstbalie in Rozet centrum zoeken we:

Enthousiaste Vrijwillige Gastvrouwen/heren
voor zaterdag en zondag
GEZOCHT
Als vrijwilliger ontvang je onze gasten en maakt hen wegwijs in Rozet. Dit kan door een willekeurige
bezoeker of toerist uitleg te geven over het gebouw, een bezoeker die een afspraak heeft gericht
door te verwijzen, deelnemers aan events van derden welkom te heten en door te verwijzen.
Daarnaast lever je een bijdrage aan het op orde houden van de entree van Rozet, reageert op het
afgaan van het alarm bij de uitgang en helpt klanten bij hun vragen.
Gastheer of gastvrouw zijn in Rozet heeft tal van voordelen: je ontmoet veel mensen, werkt in een
prachtige architectonische omgeving en ontvangt een gratis lidmaatschap van de bibliotheek.
Nieuwsgierig, dienstverlenend en doelgroepgericht omschrijven jou. Daarnaast weet je met ons
vorm en inhoud te geven aan samen groeien en herken jij je in het volgende profiel:
DNA
•
•
•

Je hebt affiniteit met mensen, media, cultuur en erfgoed;
Je bent representatief en gericht op de bezoekers;
Je bent beschikbaar op zaterdag tussen 8.30-17.00 uur en/of beschikbaar in de periode van
september t/m maart op zondag tussen 13.00 - 17.00 uur.

BELONING
Een plezierige en inspirerende omgeving met boeiende gasten van jong tot oud waarbij je
samenwerkt met andere vrijwilligers. Je ontvangt een gratis bibliotheekabonnement en
reiskostenvergoeding.
REACTIE
Wil je meer weten? Voor informatie is Colette van Beek bereikbaar op 026 354 35 65 . Jouw reactie
kun je sturen naar angelique.vandenhout@rozet.nl. Wij kijken uit naar je reactie!

