VACATURE

VRIJWILLIGERS
Camping BuitenLand
+/- 4 uur per dag
min. 2 weken (hoogseizoen) of
3 weekends (laagseizoen)

Kom jij je onderdompelen in de BuitenLand bubbel? Het kampeerseizoen lijkt nu nog ver
weg, maar wij zijn hier al druk bezig met de voorbereidingen. We hebben heel veel zin om
nieuwe en oude gezichten te ontvangen, en niet alleen gasten en personeel, maar dit jaar
ook vrijwilligers!
We zijn op zoek naar enthousiastelingen die een tijdje bij ons willen vertoeven en een
aantal uur per dag meehelpen met allerlei werkzaamheden. Je zult multi-inzetbaar zijn,
variërend van administratieve ondersteuning bij onze inschrijfbalie, tot creatieve hulp bij
decor en verzorging locaties. Bovendien zal je op z’n tijd ook lekker je mouwen opstropen,
bijvoorbeeld voor opbouw terrein (voornamelijk in het in het laagseizoen),
groenonderhoud, hout hakken en vuurtjes maken. En heb je stiekem een flambieuze
quizmaster in je of ben je super goed met Tie Dye t-shirts maken? Wie weet sta jij een
avond de BuitenLand Pubquiz te organiseren of begeleid je een workshop.
Elke dag word je circa vier uur ingezet bij een van onze teams. Daaromheen kan je
genieten van een heerlijke vakantie bij 't meertje, lekker door het bos struinen, en de rest
van de BuitenLand familie leren kennen. Je verblijft in een zelf meegenomen tent en eet
op je werkdagen ‘s avonds mee met de rest van de crew.
In het hoogseizoen (mei- en zomervakantie) ben je minimaal twee (min of meer)
aaneengesloten weken beschikbaar (elke week heb je ook een hele dag vrij).
In het laagseizoen ben je minimaal drie aaneengesloten weekends beschikbaar
(vrijdagmiddag t/m zondag, tussen de mei- en zomervakantie).
Aanmelden
Je hoeft geen specifieke vaardigheden te bezitten, we zijn vooral op zoek naar
enthousiastelingen en aanpakkers met betrokkenheid. In principe meld je je aan als

allround-vrijwilliger, maar heb je nou bepaalde skills, voorkeuren of talenten, dan kan je
dat in je aanmelding aangeven.
We zouden het heel leuk vinden om je in je aanmelding alvast een klein beetje te leren
kennen. Daarom vragen we je om een korte video te sturen waarin je jezelf introduceert,
in maximaal 1 minuut. Vertel bijvoorbeeld wat je zoal bezighoudt en wat je leuk lijkt aan
het campingleven, maar voel je vooral vrij om dit naar eigen wens in te vullen. Dit mag
gewoon via je telefoon, gaat niet om opnamekwaliteit.
Je kan je solo aanmelden, maar duo’s zijn ook zeer welkom (eventueel gezamenlijke
video van maximaal 2 minuten). Minimale leeftijd is 18 jaar.
Stuur je aanmelding naar podium@buitenland.com.
Belangrijk om in je mail te vermelden wanneer en hoe lang je kunt komen.
Je zult zo snel mogelijk van ons horen of en wanneer je ingedeeld bent!

