In het Gelderse Megchelen realiseert stichting Erfgoed Landfort (sEL) een bijzonder project
op Huis Landfort. Deze historische buitenplaats ligt op de Duits-Nederlandse grens tussen
Gendringen (Gem. Oude IJsselstreek) en het Duitse Anholt. Naast de restauratie en herinrichting
van het landhuis, de aanleg van een moes- en bloementuin met boomgaard, de herbouw van
het in 1945 verwoeste koetshuis, wordt ook het landschappelijke Zocher-park gerenoveerd.
Hierna gaat de stichting zich richten op educatieve doelen rond de beleving van historische
buitenplaatsen in het algemeen en van Huis Landfort in het bijzonder.
Voor dit doel zijn veel vrijwilligers nodig. Daarom zoeken wij m.i.v. van het najaar 2020 een

Coördinator Vrijwilligers
voor 24 uren per week

De werving van en het goed samenwerken met veel
vrijwilligers van diverse achtergronden en leeftijden is
essentieel voor het welslagen van dit bijzondere project.
Van de nieuwe medewerker vragen wij om op basis van ons
beleidsplan en in afstemming met de directeur van sEL, de
werving, selectie en begeleiding van de vrijwilligers op zich
te nemen. Nu werken al 15 vrijwilligers op geregelde basis in
het park. In de toekomst moet dit aantal aanzienlijk worden
uitgebreid en kunnen zij mee gaan werken in het park (o.a.
onderhoud bloemenmedaillons), verzorging kuipplanten,
de moestuin (bloemen / groente / fruit), toezicht en entree,
technische dienst & onderhoud gebouwen, verzorging
historisch interieur, rondleidingen, lichte horeca, archief /
bibliotheekwerk, etc. De coördinator vrijwilligers werkt het
vrijwilligersbeleid verder uit en bewaakt de voorbeeldige
uitvoering hiervan.
Wij bieden deze functie aan voor een jaar. Bij gebleken
geschiktheid kan dit worden verlengd. Arbeidsvoorwaarden
conform de in onze bedrijfstak geldende CAO. De salariëring is
afhankelijk van opleiding en ervaring.
sEL is een culturele ANBI stichting op basis van een particulier
initiatief. Momenteel zijn drie fte’s en de al genoemde groep
vrijwilligers werkzaam voor de stichting. Meer informatie
vindt u op www.erfgoedlandfort.nl
Uw schriftelijke reactie met cv waaruit aantoonbare ervaring
blijkt kunt u vóór 31 augustus 2020 zenden aan de directeur
van sEL, René Dessing (rdessing@erfgoedlandfort.nl). Via dit
emailadres kunt u hem ook vragen stellen.

Wij kijken uit naar een persoon die:
• begrijpt wat historische buitenplaatsen zijn en ons
beleidsplan onderschrijft,
• daadkrachtig en organisatorisch denkt en handelt,
• sociaal vaardig is, prettig communiceert en open
staat voor uiteenlopende personen met hun vragen,
zorgen en fysieke mogelijkheden,
• ervaring heeft met het werken met vrijwilligers van
uiteenlopende leeftijden,
• een BHV diploma bezit en/of deze wil gaan halen,
• minimaal hbo-denkniveau bezit en op bereisbare
afstand woont,
• planmatig en doelgericht denkt, organisatorisch sterk
is en overzicht houdt,
• gevoel voor humor heeft en dus kan relativeren en
flexibel is,
• op een menselijke en empathische manier leiding
geeft,
• zich in collegiaal verband met medewerkers en
vrijwilligers inspant om van dit bijzondere initiatief
op Huis Landfort een blijvend succes te maken.

www.erfgoedlandfort.nl
 @erfgoedlandfort

