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Weekendbaan Baliemedewerker (m/v) 
(16 uur per week)

A SEAL STELLENDAM HEEFT EEN VACATURE VOOR

Bij A Seal Stellendam vangen we zieke, verzwakte en verweesde zeehonden op die langs de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust gevonden worden. In ons bezoekerscentrum kan het publiek 
van dichtbij de zeehonden bekijken en leren over de verzorging en het herstel. Hier worden 
ook tijdelijke exposities georganiseerd over de natuur, milieu en duurzaamheid in het 
leefgebied van de zeehonden. Wij hebben per direct een vacature voor Baliemedewerker (m/v) 
en zoeken naar een geschikte kandidaat die hoofdzakelijk in de weekenden beschikbaar is. 
Beschik jij over de perfecte combinatie van fl exibiliteit, klantvriendelijkheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel? Dan ben jij degene die wij zoeken. 

Je werkzaamheden zijn:
• Zelfstandig openen en sluiten van het bezoekerscentrum
• Bemannen van de balie
• Verkoop van entreekaartjes en merchandise uit onze shop
• Telefoontjes aannemen en correct afhandelen
• Bezoekers bij binnenkomst vriendelijk ontvangen en wegwijs 
 maken in ons centrum 
• Samenwerken met en aansturen van vrijwillige voorlichters
• Financiële administratie/kassa registratie
• Lichte schoonmaakwerkzaamheden

Wat hebben wij te bieden:
• Een leuke en gevarieerde baan voor de weekenden
• Een unieke en leerzame werkomgeving met leuke collega’s 
 op een prachtige locatie
• Werktijden op zaterdag en zondag van 09:30 - 17:30 en in de zomervakantie 
 van 09:30 - 18:30 (andere dagen incidenteel en in overleg) 
• Salaris € 10,00 bruto per uur, 8% vakantiegeld, vakantiedagen en reiskostenvergoeding
• Half jaar contract in eerste instantie

Wat vragen wij:
• Minimaal mbo werk- en denkniveau in combinatie met werkervaring 
 óf hbo/wo werk- en denkniveau zonder werkervaring.
• Zelfstandigheid en zelfverzekerdheid
• Representatief, klantvriendelijk en servicegericht
• Nederlands uitstekend ook in schriftelijke communicatie, Duits en Engels 
 mondeling goed kunnen communiceren
• Eigen vervoer en woonachtig in de omgeving van Stellendam
• Studenten worden van harte uitgenodigd om te solliciteren

Geïnteresseerd? 
Deze vacature staat open tot en met 11 juni 2019. Heb je vragen naar aanleiding van deze 
 vacature, of wil je solliciteren, neem dan contact op met Karola van der Velde,  bedrijfsleider 
van A Seal via email karola.velde@aseal.nl of telefoonnummer 06-40595171. Alleen 
 sollicitaties via email en voorzien van motivatie en cv worden in behandeling genomen!  
  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!


