
 
 

Vind je het leuk om 2 miljoen mensen op het mooiste plekje van  
Nederland te ontmoeten en om flexibel te werken?  

Dan zijn we op zoek naar jou!  
 

 

Voor het hoogseizoen op de Zaanse Schans hebben wij meerdere vacatures 
openstaan 

 
 

Vacature Medewerker Welkomstteam  
 
Om al onze nationale en internationale bezoekers goed te kunnen ontvangen zijn wij op zoek 
naar meerdere medewerkers voor het Welkomstteam.  
 
Onze welkomstteammedewerkers zorgen ervoor dat onze bezoekers, voornamelijk op de 
Kalverringdijk, welkom geheten en voorzien worden van informatie over het terrein en de Zaanse 
Schans Card. Verder verwijzen zij bezoekers bij drukte naar minder drukke plaatsen of paden en 
verwijzen zij bezoekers die de Kalverringdijk op rijden door naar het grote parkeerterrein. Zij zijn 
de extra ogen en oren op ons terrein voor alles wat er gebeurt. 
Bij extreme drukte kan je ook gevraagd worden om ondersteuning te bieden aan parkeerbeheer 
en bij de toiletten.   
 
Periode 
Hoogseizoen – 21 maart t/m 31 oktober 2019 
 
Functie eisen 
- Assertief en representatief 
- Stevig in je schoenen staan en stressbestendig (vorig jaar ongeveer 2 mln bezoekers!)  
- De Nederlandse  en Engelse taal goed spreken, bij voorkeur nog meer talen 
- Vriendelijk, open en niet bang zijn om mensen aan te spreken bij bv verkeerd inrijden 
- Het leuk vinden om onze bezoekers te helpen en van informatie te voorzien 
- Flexibel inzetbaar/beschikbaar zijn voor werk 
- Buiten willen werken 
 
Salaris, uren en arbeidsvoorwaarden 
In de vakantieperiodes is deze functie 7 dagen per week, de rest van het hoogseizoen op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 10-16 uur.  
 
Deze functie valt in schaal 3 (€ 1.611 – € 2.342) bruto per maand bij voltijds dienstverband. 
Inschaling afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder is een eigen Algemene 
Arbeidsvoorwaarden Regeling van toepassing. Minimaal aantal uren per week is 12 uur. 
 
Overige informatie 
Bij indiensttreding dient een recente verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd / 
overlegd. Inhoudelijke informatie over deze functie kunt verkrijgen bij mevrouw S. de Groot, 
telefoonnummer 075-681 77 92 op maandag- tot en met donderdagmorgen tussen 9-13:30 uur. 
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot 11 februari a.s. richten aan Stichting de Zaanse Schans, 
afdeling Personeelszaken t.a.v. mevrouw E. Kroon, Schansend 1, 1509 AW Zaandam of per e-
mail e.kroon@dezaanseschans.nl. 
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