Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en voor een doel als het onze onmisbaar..
Op dit moment zijn wij op ZOEK naar de volgende, onmisbare, personen:

Manager lunchroom:
Jij zorgt ervoor dat alles in de lunchroom soepel verloopt, je stuurt de vrijwilligers aan en zorgt ervoor dat zij hun taken prettig
kunnen uitvoeren en weten waar ze aan toe zijn. Indien nodig draai je mee met de taken. Je begeleidt een aantal stagiaires in
de lunchroom en verkoop.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30

Manager keuken:
Jij zorgt ervoor dat alles in de keuken soepel verloopt, je stuurt de vrijwilligers aan en zorgt ervoor dat zij hun taken prettig
kunnen uitvoeren en weten waar ze aan toe zijn. Indien nodig draai je mee met de taken. Je begeleidt een aantal stagiaires in
de keuken.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30

(Lunch)kok M/V:
Je doet de voorbereiding voor de maaltijden en lunch in een mooie nieuwe keuken en zorgt dat de bestelde gerechten lekker
en netjes klaargemaakt worden. Je houdt bij of alles op voorraad is en zorgt tijdig dat er bijgemaakt of gevraagd wordt. Dit doe
je uiteraard samen met een collega vrijwilliger en vaak begeleid je stagiaires en mensen met een beperking zodat zij ook een
kans krijgen te proeven aan wat een baan als kok nou inhoudt. Je bent onmisbaar want dat het eten goed is en er goed
verzorgd uitziet zorgt er o.a. voor dat gasten graag terugkomen.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30

Verkoopwonder:
Je bent het zonnetje van onze stichting. Je begroet de klanten die voorbijkomen alsof ze de hoofdprijs van de postcodeloterij
komen brengen en je zorgt ervoor dat ze zich meer dan welkom voelen.
Zorgt dat zij graag iets willen komen kopen. Je informeert de klant over wat onze stichting precies doet en hoe zij eventueel
zouden kunnen helpen. Je zorgt dat hun ervaring prettig is en zij blij weer weggaan. Ook dit doen we met stagiaires en mensen
met een beperking zodat zij ook een kans krijgen te proeven wat een baan in de horeca nou inhoudt.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30

Gastvrouw/-heer:
Je bent het zonnetje van onze stichting. Je begroet de klanten die binnenkomen alsof zij de hoofdprijs van de postcodeloterij
komen brengen en je zorgt ervoor dat ze zich meer dan welkom voelen.
Je denkt mee met hun wensen. Je informeert de klant over wat onze stichting precies doet en hoe ze eventueel zouden kunnen
helpen. Je zorgt dat hun ervaring prettig is en zij blij weer weggaan. Ook dit doen we met stagiaires en mensen met een
beperking zodat zij ook een kans krijgen te proeven wat een baan in de horeca nou inhoud.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:30

Administratief wonder:
Jij zorgt dat bovenstaande vrijwilligers alles kunnen uitvoeren. Je zorgt voor de planning, voorraad, communiceert en maakt
lijsten klaar. Zorgt dat de financiële stromen goed lopen en begeleid stagiaires die administratieve taken moeten leren.
Je spreekt met mensen die in een noodsituatie zitten en bij ons komen voor hulp. Je zorgt ervoor dat zij zich gehoord en
welkom voelen.
Dinsdag t/m zaterdag van 9:00-17:00

Stagebegeleider:
Jij zorgt dat onze stagiaires met hun vragen en verslagen bij je kunnen komen en helpt ze met begrijpen van de opdrachten en
examens, zorgt dat ze klaar zijn voor de examens en deze goed kunnen uitvoeren.
Als er tijd voor is help je mee met een van de andere taken
Dinsdag t/m zaterdag van 11:00-15:00

Projectleider:
Jij zorgt ervoor dat er altijd leuke projecten lopen, en deze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Je stuurt de mensen aan die
met jou aan de projecten werken en zorgt dat alles soepel verloopt. Je koppelt terug naar de sponsors en deelnemers. Deze
functie kan prima vanuit huis, wij werken online dus dit is zeker een mogelijkheid, al ben je natuurlijk ook welkom om op
kantoor te werken.

Alle vacatures zijn op vrijwillige basis. Wij kunnen hiervoor geen andere vergoeding geven dan heel veel dankbaarheid van de
mensen die dankzij ons toch een warme avondmaaltijd hebben.
De tijden geven aan waar wij heel hard hulp nodig hebben. Uiteraard kunnen deze tijden ook door meerdere mensen deeltijds
worden ingevuld, dus ook als je maar een halve dag beschikbaar bent, ben je zeer welkom! Wel werken we met vaste tijden en
dagen omdat het rooster ingevuld moet worden.
Je snapt wel dat we een lunchroom open moeten houden en mensen afhankelijk zijn van jouw aanwezigheid voor hun warme
maaltijd. Als je, je dus opgeeft voor een bepaalde dag/dagen ben je echt hard nodig en wordt er ook echt op je gerekend.
Regelmatig hebben wij ook iemand nodig om te helpen bij spontane acties en projecten, zoals kerstfeest, inzamelen en
sorteren, ook hier ben je welkom. Hiervoor maken we een groep aan waar ieder in kan en wij om hulp kunnen vragen.
Maak jij komend jaar ook het verschil voor een ander? Help jij mee?
Stuur een mail naar: info@iedereeneenmaaltijd.nl of bel 079-7370120 en we maken snel een afspraak

