Profielschets barvrijwilliger Achterom
Wijkcentrum ’t Achterom is een gezellig wijkcentrum waar veel mensen elkaar ontmoeten voor
een kopje koffie/thee of om deel te nemen aan een van de vele activiteiten die in ons
wijkcentrum plaats vinden.
Wat bieden wij:
Een gezellige en sfeervolle omgeving, waarin je begeleid en ondersteund wordt door de
beheerder en de andere barmedewerkers van ’t Achterom.
Daarnaast zijn er overlegbijeenkomsten, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld en
aandachtspunten worden ingebracht .
Het rooster wordt, in onderling overleg, samengesteld.
Tenslotte is er de jaarlijkse ”bedankavond” voor onze vrijwilligers.
Na aanmelding om vrijwilliger te worden in ’t Achterom is er een eerste kennismakingsgesprek
van de vrijwilliger met de voorzitter en coördinator vrijwilligers van ’t Achterom.
Aan de orde komen wat betreft de vrijwilliger: nader kennis maken met de vrijwilliger, waarom
ze gesolliciteerd hebben e.d.
Wat betreft ’t Achterom: het reilen en zeilen van ’t Achterom in het algemeen; de bezoekers,
activiteiten e.d. wat wij van de vrijwilliger verwachten en wat ze daarvoor in de plaats krijgen
indien ze, na een proefperiode, bij wederzijdse goedkeuring, daadwerkelijk bij ’t Achterom
komen werken:
-ze ontvangen een vrijwilligersovereenkomst waarin de taak- en functie omschrijving van de
vrijwilliger/medewerker nader wordt omschreven.
-ze zijn verzekerd;
-krijgen bedrijfskleding(blouse en sloof)
-ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
Wat vragen wij:
Het ondersteunen van de baractiviteiten en zo bijdragen aan de gastvrijheid, toegankelijkheid
en gezelligheid van ’t Achterom.
-representatief: algehele verzorging/kleding/ taalgebruik;
-omgang met de bezoekers: gastvrij zijn, accuraat, behulpzaam, mensen vriendelijk/positief
benaderen;
-collegiaal kunnen werken in teamverband;
-horeca ervaring is niet noodzakelijk maar wel handig;
-wisselende en onregelmatige werktijden;
-flexibel kunnen opstellen indien nodig (omwisseling van diensten);
-afspraken nakomen;
-bereid zijn kleine schoonmaak werkzaamheden te verrichten;
-bereid zijn de EHBO en IVA cursus te volgen;
-geen alcoholgebruik tijdens dienstverband;
-doelstelling van ’t wijkcentrum onderschrijven en uitdragen;
-betrokkenheid bij ’t wijkcentrum;
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