Stichting “Werk aan de Linie” is gevestigd op Fort bij Vechten te Bunnik. Fort bij Vechten is met zijn
17 hectare (en 23 hectare inclusief buitenterrein) het op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
De Stichting beheert, exploiteert en onderhoudt het fort en maakt publieke openstelling mogelijk. De
komende jaren zal Fort bij Vechten ontwikkeld worden tot het Nationaal Waterliniecentrum.
Naast de publieke en culturele functie heeft de stichting een maatschappelijke functie. Hieraan wordt
met name invulling gegeven door zorg- en re-integratiecliënten op het fort te laten participeren in het
onderhoud en beheer van de terreinen en gebouwen, in de horeca-activiteiten en vanaf 2015 in de
museale activiteiten.
‘Barak X’ is de locatie op fort bij Vechten waar bezoekers terecht kunnen voor een kopje koffie/thee
met wat lekkers, een ijsje en een eenvoudige lunch. Dit wordt in hoofdzaak ‘gerund’ door cliënten in
het kader van dagbesteding of re-integratie. Gezien de ontwikkelingen zijn wij op zoek naar een:

Vrijwilliger begeleider ‘Barak X’ (m/v)
Functie:
Als vrijwilliger begeleider ‘Barak X’ ben je vooral bezig met uitvoerende werkzaamheden in het beheer
en onderhoud van de fortterreinen. Denk hierbij aan:
- gasten verwelkomen
- koffie en thee zetten
- taart en brownies maken
- ondersteunen bij het voorbereiden van eenvoudige lunches
- bedienen van gasten en serveren van drankjes, gebak en eenvoudige lunches
- afruimen van tafels en afwassen
- schoonhouden en gezellig aankleden van Barak X en het terras er omheen
Bij deze activiteiten begeleid je zorg- en re-integratiecliënten die meehelpen met de beheer- en
onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn mensen met een lichtverstandelijke beperking of met lichte
gedragsproblematiek. We werken met kleine groepjes, maximaal 6 cliënten.
Profiel:
Je hebt ervaring met werken in de horeca, affiniteit met de doelgroep en je vind het leuk om zorg- en
re-integratiecliënten kennis/vaardigheden aan te leren.
Tevens beschik je over de volgende kwaliteiten:
- Praktische instelling en kennis van bovengenoemde werkzaamheden
- Geduldig en om kunnen gaan met weerstanden
- Sociaal ingesteld en communicatief vaardig.
Aanbod:
Werkzaam in een prachtige omgeving in een collegiaal en informeel team, de mogelijkheid bij te
dragen aan duurzaam beheer en onderhoud van het fort. Daarbij kun je gratis deelnemen aan
activiteiten en evenementen op het fort.
Contact:
Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie kan je voor meer informatie contact opnemen
met Valentin Herrera op telefoonnummer 030 - 6565285 of per mail: herrera@nieuwland.nl
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