Ben jij?
Gek op: gezelligheid, winter, kaasfondue, schaatsen en warme choco?
En wil jij?
Een aantal weken betrokken zijn bij het leukste en gezelligste evenement van de
wintermaanden?
Wordt dan vrijwilliger bij Winter Village Almere!
Stichting Winter Village Nederland is verantwoordelijk voor de realisatie, het onderhoud en
het beheer van alle Winter Village ijsbanen. Bij de opbouw en de exploitatie van onze
locaties werken wij nauw samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Deze kanjers
vormen een vaste waarde binnen onze organisatie.
Voor Winter Village Almere zijn wij op zoek naar ‘IJSMEESTERS’
De ijsmeester verzorgt het ijs volgens de richtlijnen van ICE World. Het ijs dient regelmatig
gecontroleerd te worden ook buiten de openingstijden. Tevens draagt hij/zij zorg voor het zo
nodig schuiven van het ijs. Met regen gebeurt dit met trekkers. Hierbij kan hulp worden
ingeroepen van schaatsers die op dat moment aanwezig zijn. Het ijs opspuiten gebeurt
indien nodig na sluiting (dus na 21.00 uur).
Als IJSMEESTER van Winter Village Almere maak je van 16 december 2017 t/m 13 januari
2018 deel uit van onze gezellige vrijwilligers community op dit unieke evenement. Onze
samenwerkingsbasis is teamspirit en onze bezoekers een ideaal dagje uit bezorgen!
Minimale eisen:
- Je moet bereid zijn om in 4 weken tijd minimaal 3 keer een shift te draaien van 3 á 4 uur;
- Je bent sportief en sociaal ingesteld en werkt graag in teamverband;
- Je bent 16 jaar of ouder.
Wij bieden:
- Een gezellig en gemengd team;
- Een prachtige werkplek en een sfeervolle werkomgeving;
- Uiteraard onbeperkt schaatsen op de schaatsbaan;
- Eten & drinken gedurende je shifts;
- Een opleiding bij ICE World in Soest, om te leren hoe om te gaan met de ijsmachines
om de ijsbaan in de beste conditie te houden.
- Vele andere kortingen en aanbiedingen.
Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan op deze unieke functie! Stuur snel een mail naar
vrijwilligers@wintervillagealmere.nl met je motivatie, en we zullen snel contact met je
opnemen!
Hopelijk tot snel bij Winter Village Almere!

