Goed idee: vrijwilligerswerk in Prinsenhof
Ontmoetingscentrum Prinsenhof in Rotterdam-Alexanderpolder bestaat al bijna 10
jaar door de inzet van een gemotiveerde bewonersvereniging met enthousiaste
vrijwilligers. Wij zijn Huis van de Wijk voor alle bewoners en hebben veel ervaring in
werken met en voor senioren en mensen met een beperking.
In 2016 zijn wij verhuisd naar Het Alexanderhof” sport en ontmoet “, het gebouw
waar ook het nieuwe zwembad te vinden is. Wij kunnen nog enthousiaste
vrijwilligers gebruiken die van aanpakken weten , verantwoordelijkheden durven te
dragen en te nemen !

Vacatures
Activiteitencommissie
Heeft u goede ideeën voor activiteiten en/of vindt u het leuk om activiteiten te
coördineren? U bent van harte welkom in de Activiteitencommissie van Prinsenhof.
Elke maand maken we met elkaar een nieuw programma.

Barmedewerkers avonden en weekenden
Bent u iemand die voor vaste dagen of via oproep, liefst ook in de avonden en/of
weekenden, samen met andere vrijwilligers bar- en/of keukenwerkzaamheden wil
verrichten bij een feestje of grote bijeenkomst in Prinsenhof? Of wilt u activiteiten
rondom verhuur meehelpen coördineren ? Dan zijn wij op zoek naar u!

Keukenprins of -prinses
Heeft u affiniteit met koken en is het uw hobby om met eten bereiden bezig te zijn?
In Prinsenhof houdt u zich bezig met het klaarmaken van verse lunches of diners
voor de klanten in een professionele keuken. U krijgt ondersteuning van een kok.

Communicatieteam
Bent u goed in het schrijven van prikkelende teksten of liggen uw krachten in
beeldbewerking? Het vrijwillige communicatieteam is verantwoordelijk voor alle pr
en communicatie van Prinsenhof en wij kunnen heel goed versterking gebruiken!
Receptievrijwilligers
Bent u klantvriendelijk en kunt u goed met de computer overweg ? De receptie van
Prinsenhof kan nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken die licht administratieve
werkzaamheden kunnen verrichten.

Heeft u interesse? Of misschien wel andere talenten aan te bieden? Neem
dan contact op met vrijwilligerscoach Lia Geutjes. M: 06-53421381 of
stuur een e-mail: solliciteren.ontmoetingscentrumprinsenhof.nl
*Wij vragen van al onze vrijwilligers een VOG verklaring

