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 Oproepkrachten horeca en museum 

Op zoek naar een weekend en/ of vakantie job? Dan moet je bij het Biesbosch 
MuseumEiland zijn. Je houdt van de natuur en vrije tijd. Dus is niets leuker dan iemand 
anders zijn vrije tijd onvergetelijk te maken. Je weet van aanpakken en bent gastvrij. We 
kunnen altijd handen gebruiken in de keuken, op het terras of bij onze receptie en 
uitgiftebalie. Scholen ontvangen, schoonmaakwerkzaamheden, kleine klusjes, afwassen, 
koffie, broodjes en tickets uitgeven. Maar ook foto’s maken voor onze socials. Er is bij ons 
voor ieder wat wils.  

Over Biesbosch MuseumEiland 
Werken bij het Biesbosch MuseumEiland betekent werken op een biesondere locatie. 
Jaarlijks ontvangen wij zo’n 90.000 bezoekers, die vooral komen in de periode van april tot 
en met oktober. Zij bezoeken, vaak in combinatie met een rondvaart het museum, het 
bezoekerscentrum en Museumcafé Biesonder. 

We ontvangen ook groepen tot maximaal 150 personen voor verschillende events als 
vergaderingen, bedrijfsuitjes en workshops. We verzorgen zelf of met cateraars: 
koffietafels, lunches, buffetten en barbecues  

Het team Biesbosch MuseumEiland 
Dagelijks bedienen we in het hoogseizoen (april tot november) 100 tot 500 gasten. Je 
werkt in een klein team van +/- 10 enthousiaste collega’s en oproepkrachten. Samen 
vormen we team Biesbosch MuseumEiland en zorgen we voor de ultieme Biesbosch 
beleving. We helpen elkaar, werken proactief en zijn bereid voor elkaar die extra stap te 
zetten.  

Jouw functie 
Naast werken op deze toffe plek ontvang je verschillende gasten op diverse manieren. 
Met jouw service kun je het verschil maken om onze bezoekers een onvergetelijke dag te 
bezorgen. Van ontvangst tot vertrek. Afhankelijk van jouw voorkeur voor de werkplek 
wordt je beoordeeld via de horeca- of museumcao. 

Jouw ingrediënten 
- Je hebt zin om te werken in een mooie omgeving
- Je bent flexibel, hebt een open houding en bent communicatief vaardig
- Vrienden en familie vinden jou op en top gastvrij
- Je bent minimaal 15 jaar
- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal

Is dit iets voor jou? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV naar Annemarie de Stigter. 
annemarie@biesboschmuseumeiland.nl of bel voor meer informatie met 06-52085451 

Biesbosch 
MuseumEiland 

Hilweg 2, 4251 MT Werkendam 

T 0183 - 50 40 09 

www.biesboschmuseumeiland.nl 

info@biesboschmuseumeiland.nl 
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