Tolhuistuin zoekt vrijwilligers als hosts (gastvrouw/gastheer) bij concerten en activiteiten in de tuin |
op oproepbasis | Als vrijwilliger word je niet verplicht om iedere week te komen. Als je een keer niet
kunt is het wel fijn als je dat van tevoren aangeeft.
Na maanden het binnen zitten zat? Kom dan helpen in de prachtige binnentuin van de Tolhuistuin.
We zoeken enthousiaste mensen die ondersteuning willen bieden bij onze culturele evenementen.
Over Tolhuistuin
Tolhuistuin bevindt zich op een locatie die uniek is in de stad. Het ligt aan het IJ en biedt zo een
uitzicht over het water. Terwijl aan de andere kant zich het prachtig idyllische park met de
monumentale bomen bevindt. Een plek waar je in je vrije uurtjes heerlijk kan vertoeven. Kortom een
ideale werkplek. Maar dat is niet alles. Wij bieden aan ons publiek een cultureel weekend met eten,
drinken, muziek, theater, dans en multimedia, voor jong en oud. Als je werkt voor Tolhuistuin word je
opgenomen in ons sociale en gastvrije team, wordt er voor je gezorgd gedurende lunch en/of diner
(afhankelijk van je werktijden) en krijg je de mogelijkheid gratis of met korting naar optredens te gaan
op de dagen dat je niet werkt. Mits niet uitverkocht.
Taakomschrijving
In de zomermaanden zoeken we hosts die mee kunnen helpen bij de culturele evenementen die
worden gehouden in de mooie, groene (en hopelijk ook zonnige!) binnentuin van Tolhuistuin. Bij
slecht weer kunnen we schuilen onder de tentdoeken.

Als host ben jij er om het publiek op te vangen. Je verkoopt en controleert kaartjes, verwelkomt de
bezoekers, houdt het bezoekersaantal in de gaten (i.v.m. maximaal toegestane aantal mensen) en
helpt de organisatoren van het evenement mee met kleine hand- en spandiensten.
Op dit moment (vanaf juni 2021) zoeken wij ook hosts specifiek voor de zondagmiddagen van 12.00 17.00 bij onze Sunday Sounds-concerten.
Wat voor vaardigheden of kennis heb je nodig?
We zoeken iemand die niet bang is op mensen toe treden, en die weet dat een hartelijke ontvangst
in de beleving van de bezoeker het verschil kan maken voor een geslaagd event.

Naast de ontvangst van het publiek, is het fijn als je een helpende hand kunt bieden als iemand daar
om vraagt. Natuurlijk gaan we geen intensieve/vervelende dingen van je vragen. Iedereen mag zich
aanmelden ongeacht leeftijd, en we zullen geen zware arbeid van je verlangen. Waarschijnlijk is het
wel goed, als je er geen moeite hebt, om af en toe een tijdje te moeten staan in plaats van zitten.
Wat krijg je ervoor terug?
De evenementen zijn altijd heel divers: de ene keer is het intiem concert, de andere keer
een theatrale wandeling in de tuin. Een spreker komt vertellen over de natuur in Amsterdam óf
salsadansers geven een salsaworkshop. Van alles wat!

Je komt in contact met verschillende mensen in het culturele veld en kunt natuurlijk bij het event dat
je begeleidt aanwezig zijn.
.

Geïnteresseerd?
Mail dan naar onze vrijwilligerscoördinator Temy Phem, temy@tolhuistuin.nl.

