
 
 
GEZOCHT: Balie/VVV-i punt medewerker | 16 uur per week, Bunnik 
 
De activiteiten van de balie/VVV-i punt medewerker vinden plaats op Fort bij Vechten, in kantoorgebouw Y. 
Wij zoeken een iemand die het leuk vindt om als eerste aanspreekpunt van het fort mensen te verwelkomen. 
Je bent gastvrouw/heer bij de VVV en leert en weet van alles over het fort en de Hollandse Waterlinies! Je bent 
aanspreekpunt voor bezoekers en vrijwilligers. Hiernaast hou je je bezig met diverse boekingen van 
rondleidingen en educatiegroepen per telefoon of email. Ook ben je in staat om de vrijwilligers te helpen met 
planningen en organisatie. Als je flexibel bent, organiseren leuk vindt, en gastvrij bent is dit echt een baantje 
voor jou! We zoeken iemand die op donderdagen wil komen werken en daarnaast flexibel is. Er is de 
mogelijkheid om in de toekomst meer uren te werken.  
 

 

Functie 

• Je voert baliewerkzaamheden uit gedurende 2 dagen/week; 

• Je beantwoordt e-mails en telefoontjes die binnenkomen; 

• Je bent aanspreekpunt voor de bezoekers en vrijwilligers van het Waterliniemuseum; 

• Je bent in beheer van de boekingen die binnen komen en maakt afspraken;  

• Je bent klantvriendelijk. 

 

 

Voor de invulling van deze vacature zijn we op zoek naar: 

Een praktisch ingesteld persoon; 

Een Mbo werk en denkniveau; 

Communicatief vaardig en interesse in de Hollandse Waterlinies; 

Een persoon die het leuk vindt dat iedere dag anders verloopt. 

 

 

Wat bieden wij jou? 

Een leuke, dynamische functie in een unieke omgeving op een fort; 

Marktconform salaris; 

Een gezellig en klein team waar jij mee kan sparren!  

 

 

 
 
Deze vacature sluit 1 december 2022. Stuur graag uw motivatie en curriculum vitae naar 
info@waterliniemuseum.nl. Na de sluitingsdatum zullen wij contact opnemen met diegene die uitgenodigd 
worden voor een sollicitatiegesprek.  



Over het Waterliniemuseum Fort bij Vechten 
Altijd al willen werken op een unieke en groene locatie? Het Waterliniemuseum Fort bij Vechten heeft dit te 
bieden! Het is namelijk het op één na grootste Fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met 17 hectare aan 
natuur. Stichting “Werk aan de Linie” en het Waterliniemuseum zijn gevestigd op Fort bij Vechten te Bunnik. 
De Stichting beheert, exploiteert en onderhoudt het fort en maakt publieke openstelling mogelijk. 
 
De organisatie functioneert als een sociale onderneming en bestaat uit een museumteam en een team beheer 
& onderhoud. Binnen deze teams werken professionals en vrijwilligers nauw samen en worden hierbij 
ondersteund door deelnemers aan re-integratie- en zorgtrajecten. 
www.waterliniemuseum.nl 
info@waterliniemuseum.nl 


