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Over de Buurtkamer
Andere mensen ontmoeten is heel belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. De
Buurtkamer is dé plek om andere mensen te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie
of thee. De Buurtkamer is niet leeftijdsgebonden, iedereen is welkom. Er worden regelmatig
leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Er zijn verschillende locaties van de
Buurtkamer.
Locatie Feanwâlden
Voor de Buurtkamer in Feanwâlden zijn wij op zoek naar een enthousiaste gastheer of
gastvrouw die graag ervaring op wil doen, zich persoonlijk wil ontwikkelen en/of (weer) mee
wil doen in de samenleving.
Jouw werkzaamheden:
- Voordat de Buurtkamer open gaat zet je samen met je collega vrijwilligers alles klaar;
- Je ontvangt de bezoekers en schenkt koffie/thee;
- Je helpt mee met activiteiten organiseren en uitvoeren;
- Een praatje maken met de bezoekers is (ook) een belangrijk onderdeel van je werk;
- Je verricht kleine schoonmaakwerkzaamheden zoals afruimen en reinigen van tafels;
- Je assisteert collega vrijwilligers waar nodig;
- Formulieren en de kas bijhouden is ook onderdeel van je werk.
Wat vragen wij van jou (of wil je nog leren):
- Je bent gastvrij en behulpzaam;
- Je bent op maandagmiddag beschikbaar van 13.30 uur tot 16.30 uur;
- Je sluit aan bij de teamvergadering (1x in de 6 weken) van jouw locatie;
- Je kunt met afspraken en aanwijzingen zowel zelfstandig als in een team werken;
- Je gaat netjes met andermans spullen en persoonlijke informatie om;
- Je durft initiatief te nemen om met bezoekers in contact te gaan;
- Je hebt oog voor bezoekers die binnen komen en/of alleen zitten.
- Je vraagt een VOG aan. Hulp bij het aanvragen en de VOG vergoed krijgen is
mogelijk. Kom jij niet in aanmerking voor een VOG, dan willen we alsnog wel een
gesprek met je aan gaan.
Wat bieden wij jou:
- Je werkt samen met collega vrijwilligers en krijgt ondersteuning daar waar nodig van
een beroepskracht;
- Je vrijwilligerswerk bij de Buurtkamer kun je gebruiken om je persoonlijk te
ontwikkelen en/of (weer) mee te doen in de samenleving.
- Je krijgt een inwerkperiode van twee maanden en ieder halfjaar een
evaluatiegesprek;
- Je krijgt een vrijwilligerscontract inclusief ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering;
- Er is inspraak/ ruimte om mee te denken met de Buurtkamer;
- Je krijgt reiskostenvergoeding wanneer je niet in het dorp woont waar de Buurtkamer
zich bevindt.
Meer weten?
Lijkt dit je leuk of wil je meer weten? Bel of app naar 06 – 397 38 222 of mail
info@debuurtkamer.nl

