HOFDAEL blijft je bij!

Word jij onze Gastvrouw / Gastheer Brasserie Hofdael?
Als gastvrouw / gastheer van Hofdael word je lid van het team ‘Horeca’.

Teamlid Horeca
Samen met de andere teamleden en het personeel ben je het gezicht van Centrum Hofdael. Je
speelt een belangrijke rol bij het zich welkom voelen van bezoekers en gebruikers in Centrum
Hofdael. Gastvrijheid en faciliteren zijn hierbij kernwaarden. Een vrijwilliger kan zich aanmelden of
gevraagd worden om als gastvrouw / gastheer op te treden. Dagdelen worden volgens een schema
ingevuld.

Taakomschrijving gastvrouw/gastheer Brasserie Hofdael:
Je moet het leuk vinden om als gastvrouw / gastheer mensen het gevoel te geven dat ze welkom
zijn in Centrum Hofdael en dat ze verwend worden. Het assisteren bij catering en andere lichte
werkzaamheden horen daarbij. Het gaat vooral om:
 het mede uitvoering geven aan de gastvrijheid van Hofdael zodat de gebruikers en bezoekers
zich welkom voelen
 het mede faciliteren van de gebruikers en bezoekers van Hofdael zodat zij ontzorg d worden
 het assisteren van het personeel van Hofdael op het gebied van het serveren van koffie, thee en
maaltijden, het helpen opruimen en afwassen en kleine boodschappen
 het assisteren van het personeel bij het inrichten en aankleden van de ruimtes (ook bij speciale
gelegenheden)
 benodigde tijd: afhankelijk van het aantal dagdelen

Specifieke functiekenmerken:






goede communicatieve vaardigheden
enthousiasme
gastvrijheid en klantgerichtheid
affiniteit met bepaalde doelgroepen
voldoende vrije tijd

Wat heeft Hofdael te bieden:
Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van
Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie,
eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en
drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een
eventueel getuigschrift.

Contact
Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:
Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl.
Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Horeca’ dan kun je contact opnemen met Cees van de
Burg, tel. 06-54685225, mailadres: cvdburg@onsbrabantnet.nl.

