Het Dominicanenklooster in Zwolle wil een plaats zijn om, in een open ontmoeting
met elkaar én met de dominicaanse traditie het leven en samenleven te verdiepen,
te vernieuwen en te vieren. In het klooster woont een leefgemeenschap van
dominicanen en dominicaanse leken en er is een cursuscentrum met een keur aan
levensbeschouwelijke activiteiten. Ter ondersteuning van het receptie-team zijn
wij met spoed op zoek naar een enthousiaste
Oproepmedewerker Receptie
Als oproepmedewerker receptie vervang je bij ziekte, vakanties en extra werkzaamheden de
vaste receptiemedewerkers. In deze functie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvang je gasten en verwijs je ze door.
Neem je berichten en pakketten aan en geef je informatie aan bewoners, bezoekers en
bellers.
Registreer je de aan- en afwezigheid van gasten, bewoners en collega's.
Behandel je de inkomende en uitgaande post van de Stichting.
Zorg je dat je altijd op de hoogte bent van de activiteiten binnen kerk en klooster.
Ben je bij calamiteiten het eerste aanspreekpunt en onderneem je actie richting
verantwoordelijke functionarissen en/of instanties.
Controleer je de ruimtes voor én na gebruik op netheid en zorg je ervoor dat deze
gereed zijn voor Corona-proof gebruik.
Gedurende je dienst zorg je ervoor dat de afwas wordt verwerkt en dat er voldoende
voorraad aanwezig is.

Wat bied jij?
• Je bent enthousiast en representatief.
• Je bent klantgericht en hebt ervaring in een functie met klantencontact.
• Je bent flexibel inzetbaar voor minimaal 3 uur per week.
Wat bieden wij?
• een inspirerende werkomgeving in een uniek pand.
• arbeidsvoorwaarden conform cao-KNR.
• Een leuk team en een zelfstandige functie.
Reageren?
Wilt u meer weten over deze vacature, dan kunt u nadere informatie inwinnen bij Brenda de
Vente (coördinator Facilitaire Zaken) tel. 06-55688078
Solliciteren kan tot 1 september a.s. door een email te sturen met daarin je persoonlijke
informatie, een toelichting op je werkervaring en je beschikbaarheid, naar
brendadevente@kloosterzwolle.nl.

