Sinds enkele jaren is de Groesbeek Express een bekende verschijning in Groesbeek. Misschien wel de
mooiste wijntrein van Nederland! Het is heerlijk te zien dat zoveel kinderen en volwassenen plezier
beleven aan de trein. Het interieur is volledig vernieuwd en we kunnen de komende jaren vooruit.
De wijntrein maakt onderdeel uit van het Nederlands Wijnbouwcentrum dat op het ogenblik wordt
gebouwd. In dit centrum staat wijnbeleving in combinatie met maximale werkgelegenheid voor
mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt centraal. Het Nederlands Wijnbouwcentrum
wordt hét centrum voor productie, analyse, opleiding, handel en beleving van wijn in Nederland. Het
Nederlands Wijnbouwcentrum wordt een commercieel en concurrerend bedrijf dat mensen met een
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt de kans wil bieden om in de praktijk en met professionele
ondersteuning een individueel leer- werktraject te volgen.
Wij zijn op zoek naar een

VRIJWILLIGER CHAUFFEUR WIJNTREIN – DE GROESBEEK EXPRESS
Om de ritten en arrangementen uit te voeren zoeken we chauffeurs die de wijntrein willen besturen.
Dit gebeurt altijd met z’n tweeën, om zowel de gezelligheid als de veiligheid te waarborgen. Je draagt
zorg voor het tijdig klaarzetten van de trein en de wagons, zodat er op de afgesproken tijd vertrokken
kan worden. De ritten vinden altijd overdag plaats. Na afloop moet de trein weer worden afgetankt
en volledig afgesloten worden teruggezet op het terrein. We streven ernaar om ook hier de hulp in te
roepen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus omgang en aansturing van deze
personen behoort eveneens tot het takenpakket.
Daarnaast is het fijn wanneer chauffeurs enige ervaring hebben met het besturen van bijvoorbeeld
een (taxi)bus, omdat we graag heel zorgvuldig met onze gasten en het materiaal om willen gaan. We
bieden een hele gezellige groep collega’s in een inspirerende werkomgeving.
U geeft zelf aan hoeveel dagdelen u per week beschikbaar bent. Aan het eind van het seizoen sluiten
we met z’n allen het jaar af met een gezellige barbecue.
Lijkt het je een mooie uitdaging om met de Groesbeek Express heel veel mensen blij te maken, stuur
dan je (korte) brief naar: welkom@nederlandswijnbouwcentrum.nl zodat we snel kunnen
kennismaken!

