VACATURE
Gastvrouw/ Gastheer
VRIJWILLIGERSFUNCTIE minimaal 4 uur per week
Stichting Dorpshuis De Schouw te Lopik is op zoek naar een gastvrouw of gastheer die
diverse barwerkzaamheden kan verrichten, maar ook lichte huishoudelijke taken. Wij
zoeken een aantal vrijwilligers die tenminste een vast dagdeel (ochtend of middag)
per week beschikbaar zijn.
Het is ook mogelijk om de diensten samen met een kennis te draaien.
Als gastvrouw/gastheer:









Wordt je onderdeel van een gezellig team bestaande uit vrijwilligers en
professionele medewerkers
Denk je mee over de mogelijkheden om De Schouw (nog) aantrekkelijker te
maken voor bezoekers
Verwelkom je bezoekers en verricht je barwerkzaamheden (bijvoorbeeld het
schenken van koffie of thee)
Maak je desgewenst een praatje, geef je informatie of verwijs je mensen door
Houd je de foyer opgeruimd en netjes
Neem je de telefoon op
Verricht je mogelijk specifieke taken die aansluiten bij je belangstelling en
mogelijkheden.
Verder ondersteun je het bestuur door de juiste informatie door te spelen naar
onze gasten en bezoekers.

Je hebt affiniteit met de wijk en met de dorpshuisactiviteiten. Maar vooral dien je te
beschikken over de juiste sociale vaardigheden om zo met mensen met verschillende
achtergronden om te kunnen gaan.
Wie zijn wij
Het Dorpshuis de Schouw neemt al jaren de plaats binnen de gemeenschap in van een
gezellige, aangename warme ontmoetingsplek waar niet alleen iedereen zich thuis en
welkom voelt, maar waar men ook vanwege de sfeer graag wil zijn.
Door de vele verschillende activiteiten van zowel recreatieve als educatieve aard is de
aandacht voor de maatschappelijke functie van het buurtcentrum een primair vereiste.
Functie-eisen:






Representatief
Sociale vaardigheden, kunnen omgaan met groepen mensen
Affiniteit met de wijk en met ‘dorpshuis’ activiteiten
Enthousiasme om voor het het dorpshuis aan de slag te gaan
In het bezit of bereid tot het volgen van SVH Sociale Hygiëne is een pré

Persoonlijke eigenschappen








Vriendelijk
Assertieve houding
Beleefd
Kunnen aanpakken waar nodig
Sociaal
Communicatief vaardig
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk

Bijzonderheden
Als gastvrouw/ gastheer onderschrijf je de grondbeginselen, strategie en toekomstvisie
van het bestuur en draag je deze actief uit.
Het betreft een onbetaalde functie waarbij je rekening moet houden met een verwachte
tijdsinvestering van ca. 4 uur per week. Je bent samen met de overige gastvrouwen/
gastheren zelf verantwoordelijk voor de invulling van het rooster.
Wat bieden wij
Binnen het buurtcentrum kun je vrijwilligerswerk doen dat noodzakelijk, boeiend en
plezierig is en dat de voldoening geeft omdat je iets kunt betekenen voor de
maatschappij. Het inzetten van je talent, het verruimen van je kennis en ervaring, jezelf
verder ontplooien en het vergroten van je netwerk is net zo belangrijk. Verder zijn er
mogelijkheden tot het volgen van eventuele benodigde cursussen.
De Schouw probeert haar vrijwilligers graag voor hun inspanning te waarderen door
middel van:






Het jaarlijks organiseren van een gezellige zomer BBQ.
Een aantrekkelijke kortingsregeling wanneer u als vrijwilliger iets te vieren hebt
en De Schouw hiervoor uitkiest als feestlocatie.
Het jaarlijks organiseren van een gezellige kerstborrel waar elke vrijwilliger een
kerstattentie ontvangt.
Het voor alle vrijwilligers afsluiten door De Schouw van een collectieve
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (WA).
Indien van toepassing: het verstrekken aan vrijwilligers van een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Afstanden kleiner dan 10
kilometer worden niet vergoed.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de heer Visee, bestuurslid, telefoon:
06-22784632.
Of stuur een mailtje (liefst met motivatie en CV) naar secretariaat@deschouwlopik.nl

