Vacature Tuinman/vrouw voor aanleg onderhoud historische tuinen
Vrijwilligers vacature voor 4 uur per week of meer, voor een onbepaalde periode.

Organisatie
Slot Schaesberg is een ambitieus project met als primaire doelstelling kasteel Schaesberg in Landgraaf
en de bijbehorende hoeve op ambachtelijk en wetenschappelijk verantwoorde wijze te herbouwen
en de geschiedenis van deze gebouwen, haar bewoners en het omringende landgoed weer tot leven
te brengen.
De uitvoering is in handen van Stichting Landgoed Slot Schaesberg die de projectdoelstelling omzet in
deelprojecten en operationeel leiding geeft aan de herbouw- en exploitatieprojecten die worden
bemenst met vrijwilligers, stagiairs en re-integranten.

Hulpvraag
Slot Schaesberg is in de eerste helft van 2015 opengesteld voor publiek. De kasteelrestanten zijn voor
het eerst toegankelijke gemaakt, er is een bezoekerscentrum gebouwd. Momenteel worden
voorbereidingen getroffen om de 17e -eeuwse toegangspoort van Slot Schaesberg te herbouwen. Op
termijn zullen op het landgoed o.a. ook een historische (kinder)boerderij en verschillende
ambachtshuizen gebouwd worden, die zullen dienen als publiekstoegankelijke werk-en
opleidingsplaatsen.
De historische tuin ‘’Hof van Schaesberg’’ begint al vorm te krijgen. Meerdere hoven zijn al bepland
en er wordt gestreefd naar volledige beplanting in het voorjaar van 2017.
Voor de realisatie van het project ‘Landgoed Slot Schaesberg’ zijn wij mede afhankelijk van
enthousiaste vrijwilligers, zo ook voor het aanleggen en onderhouden van de historische tuin.

Hoe ziet je werk eruit?
Je houdt je bezig met alle voorkomende werkzaamheden in de tuin. Denk aan zaaien, planten,
verplanten, snoeien, mesten, oogsten, water geven, omspitten en algemeen onderhoud en
dergelijke. Je wordt ingezet volgens een planning. We verwachten dat je minimaal één dagdeel per
week beschikbaar bent. Uiteraard is het een pré als je graag tuiniert en interesse hebt in historische
tuinen.

Wie zoeken we?
Je bent zelfstandig, oplossingsgericht, allround inzetbaar voor tuinonderhoud. Je vindt het een
uitdaging om met een team een unieke historische tuin te realiseren. Je hebt interesse in (historische
en vergeten) groenten, kruiden en bloemen en vindt het leuk om je opgedane kennis en ervaring in
de praktijk brengen, maar ook om die te delen met bezoekers van het project.

Wat vragen we?
Wij stellen geen bijzondere eisen maar verwachten:
• interesse en/of kennis van historische groenten en tuinen, Je bent leergierig en flexibel, en
werkt graag buiten en samen in een team.

Wat bieden we je?
We bieden je een zeer uitdagende en leerzame tijdelijke vrijwilligersfunctie voor in overleg minimaal
4 uur per week (gemiddeld) of meer, voor een onbepaalde duur. Je werkt samen in een team volgens
een planning en rooster. Wij verzorgen begeleiding en ondersteuning, alsmede een gezellige en
stimulerende werkomgeving.

Informatie en solliciteren
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie of solliciteren? Stuur dan een email naar
vrijwilligers@slotschaesberg.nl . Zet als onderwerp a.u.b. ‘vrijwilligerswerk’. Wij nemen dan z.s.m.
contact met u op.
Stichting Landgoed Slot Schaesberg heeft de status van culturele ANBI.
Voor meer informatie:
www.slotschaesberg.nl
www.facebook.com/slotschaesberg

