Vacature
Bouw jij verder mee aan de droom van Bij Katrien en word jij onze
nieuwe

Vrijwilliger Horecapool
(vrijwilligers vacature voor minimaal 4 uur per maand)

Wat ga je doen?
Bij Katrien is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen tijdens bijvoorbeeld evenementen,
theatervoorstellingen en festivals bij Katrien. De Vrijwilliger Horecapool Bij Katrien gaat aan de slag
als barmedewerker en/of als gastgever (gastheer/gastvrouw) om tijdens activiteiten/evenementen de
bezoekers Bij Katrien te verwelkomen. Zo maak je een gezellig kletspraatje, verwijs je mensen naar
hun zitplaats en zorg je zo voor een warm welkom. Je serveert fris/bier/wijn en versnaperingen in
onze huiskamer. Door jou voelt iedereen zich welkom en dat zorgt ervoor dat mensen kunnen
genieten van hun uitje. Na een dienst zul je achteraf met de mede-barmedewerkers de ruimte schoon
en opgeruimd achterlaten. Daarna drink je samen met de horecapool nog wat om een leuke dag af te
ronden.
Een festival, een theatervoorstelling of een open dag Bij Katrien: jij zorgt samen met je leuke
mede-vrijwilligers dat de klus geklaard wordt.
Hoe gaan we te werk?
Als vrijwilliger kom je in een app groep terecht waar leuke opdrachten komen te staan. Hier kan je
vrijblijvend op reageren. Je krijgt een horeca training zodat je alles weet over het pand en de
werkzaamheden Bij Katrien. Je krijgt instructies om een IVA-certificaat (kost een paar uurtjes) te
behalen zodat jij op verantwoorde manier bij ons drank kunt schenken. Daarnaast worden er leuke
ontmoet momenten georganiseerd door de coördinatoren van Bij Katrien voor de horecapool. We
moedigen de vrijwilliger aan de diensten samen met een kennis/ vriend/ vriendin te draaien.
Iedereen is welkom Bij Katrien!
Als vrijwilliger van de Horecapool:
-

-

Verwelkom je bezoekers, geef je informatie en/of begeleid je mensen verder
Voer je barwerkzaamheden uit zoals het schenken van koffie en thee en het schenken van
alcohol.
Ontvang je met behulp van de instructies van de coördinatoren een IVA-certificaat.
Maak je desgewenst een praatje met bezoekers.
Vier je jaarlijks een groot meemakersfeest (vrijwilligersfeest Bij Katrien)
Houd je de foyer/ruimtes opgeruimd en netjes.
Verricht je mogelijk specifieke taken die aansluiten bij je belangstelling en mogelijkheden.
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-

Ondersteun je de coördinatoren Dromen en Doen door de juiste informatie door te spelen
naar onze gasten en bezoekers.
Houd je de keuken, huiskamer/foyer, algemene ruimtes, studio’s schoon en werk je volgens
de HACCP-normen.

Wie zijn wij:
Bij Katrien is een initiatief van binnenstadbewoners. Een aantal jaren geleden ontwikkelden
zij een droom: een warme ontmoetingsplaats in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Dat is
gelukt! Mede dankzij een groot aantal vrijwilliger of “meemakers” zoals we bij Katrien
zeggen. Een buurthuis, gezellige foyer, fantastische zaal, een sfeervolle kelder, maar vooral
een plek waar alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch zich thuis voelen.
“Bij Katrien is de warme (t)huiskamer in de Bossche binnenstad. We zijn een bruisende
ontmoetingsplek vol activiteiten. Een community waarin iedereen elkaar kent, ziet en
stimuleert mee te doen vanuit zijn eigen kracht en talent. Dit doen we vanuit
wederkerigheid en gelijkwaardigheid. We verzachten de binnenstad, door mensen te laten
stralen.”
Naast onze maatschappelijke bevlogenheid, hebben wij een aantal kernwaarden in ons DNA,
die tevens onze doelstellingen uitdragen.
● Verbinden van mensen en denken buiten de “hokjes”, dus niet alleen activiteiten
voor oud of jong, mensen met- en zonder migratieachtergrond, beperkt of niet
beperkt, maar juist samen, want wij geloven dat iedereen van elkaar kan leren.
● Denken in kansen en kijken naar ieders kracht. Wij geloven dat iedereen een
bijdrage kan leveren aan een betere en gezelligere samenleving, klein of groot
maar vooral samen. Het benutten van ieders talent, geen liefdadigheid, maar
gewoon meedoen. Éénmalig of wekelijks, dat maakt voor ons geen verschil.
● Wederkerigheid, waarin we bij iedere samenwerking klein of groot altijd de vraag
stellen, wat kan Bij Katrien voor jou betekenen, maar ook wat beteken jij voor Bij
Katrien of de bewoners van ‘s-Hertogenbosch. Een gezamenlijke overtuiging mag
niet ontbreken in onze samenwerking, creativiteit in denken maar ook in doen.

Jouw talent

●
●
●
●

Teamplayer, je geniet ervan om een mooie verbinding te leggen met een ander.
Je bent representatief.
Jouw doel is om te mensen een leuke avond/middag te bezorgen.
Je bent loyaal naar Bij Katrien in de breedste zin van het woord;
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● Je bent vrolijk, niet vies van hard werken en je zult er altijd alles aan doen om er een
leuke, plezierige en fijne werkdag/ avond van te maken voor iedereen
● Je voelt je verantwoordelijk voor het verzorgen van onze gasten
Ons Talent
● Een enthousiast team, waarbij ontmoeting in gelijkwaardigheid en individuele kracht
centraal staat
● Wij realiseren dromen, en dus een geluksmoment voor de ander en onszelf
● Wij bieden mogelijkheid de functie uit te oefenen samen met jouw buddy, vriend
of/vriendin of familielid;
● Opleiding/cursussen/ bijscholing bv cursus sociale hygiëne (IVA)
Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Ellen Blijlevens, 06 15230759. Stuur een mail naar
info@bijkatrien.com en kijk op www.bijkatrien.com en op
www.facebook.com/bijkatriendenbosch.
De verdere procedure
Ben je inderdaad enthousiast geworden en denk je dat jij ons horecateam perfect zou
aanvullen? Gaat jouw hart sneller kloppen en heb je zin om met jouw energie onze
huiskamer nog meer te laten stralen? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten en stuur
ons je motivatiebrief en CV naar info@bijkatrien.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op.
We gaan je zien, bij Katrien!
Schilderstraat 33
5211 NB 's-Hertogenbosch
www.bijkatrien.com

Vacature Vrijwilliger Horecapool Bij Katrien

3

