Vrijwilligers gezocht!
De Stichting Folkingestraat Synagoge is een dynamische organisatie waar
tal van activiteiten plaatsvinden. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen
zijn wij op zoek naar rondleiders en gastvrouwen / gastheren.

- Rondleiders
Taken en werkzaamheden
Je verzorgt rondleidingen aan volwassenen, studenten en scholieren die (spontaan) een bezoek brengen
aan de synagoge. Je vertelt iets over het gebouw, het jodendom in het algemeen en de geschiedenis van
de joodse gemeenschap in Groningen.
Vaardigheden en kwaliteiten
 je bent sociaal vaardig, zelfstandig en kunt goed informatie overdragen.
 beheersing van de Nederlandse taal.
 Engels en/of Duitse spreekvaardigheid is niet vereist, maar wel heel fijn.
Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Nooit een middag hetzelfde!
Ontmoetingen met mensen uit binnen- en buitenland.
Ideale plek om je kennis over het jodendom uit te breiden.
-

Gastvrouwen en gastheren

Taken en werkzaamheden
Het visitekaartje en eerste aanspreekpunt voor bezoekers van de Synagoge.
Bezoekers informeren over de bezoekersmogelijkheden en beantwoorden van uiteenlopende vragen.
Kassafunctie voor rondleidingen en producten uit de sjoelshop.
Vaardigheden en kwaliteiten
 uitstekende sociale vaardigheden
 zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 kassa werkzaamheden (aan te leren)
 spreektaal Nederlands, ervaring met Duits en/of Engelse taal is fijn maar niet noodzakelijk
Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Een open en informele sfeer
Fijn team van collega vrijwilligers (40)
Aanwezigheid vrijwilligerscoördinator
Veel aandacht voor inwerken en begeleiding
Contacten met mensen uit binnen- en buitenland
Alle activiteiten (muziek, lezingen, festivals, film etc.) vrij toegankelijk
Eigen initiatief wordt op prijs gesteld
Alle leeftijden aanwezig en welkom!

Aanvullende opmerkingen
Zie voor actuele openingstijden www.synagogegroningen.nl
Baliewerkzaamheden vinden plaats in de middag van1 tot 5 uur (niet op zaterdag en zondag).
Uitbreiding of variatie van taken is mogelijk met het verzorgen van catering of andere taken.

Meer info?
Geïnteresseerd in deze functie(s) in een boeiende omgeving?
Stuur een mailtje naar info@synagogegroningen.nl

