VACATURE
WEEKENDBEHEERDER
12-20 UUR PER WEEK – VERDEELD OVER 3 DAGEN
PER SEPTEMBER 202 2
DE TAKEN
•

Beheer tijdens evenementen
 Toezicht houden
 Aanspreekpunt
 Vragen beantwoorden
 Handhaven van regels

•

Ruimtebeheer
 Klaarzetten van meubilair
 Schoonmaak tijdens en
na evenement

•

Onderhoud
 Kleine reparaties
uitvoeren
 Periodiek onderhoud

SOLLICITEREN?
Tik jij alle boxen aan en word je
enthousiast van deze vacature?
Solliciteren kan door jouw motivatie
en CV te mailen.
Dit kan tot 31 juli 2022.
E-MAIL:
jeugdwerk@donboscorijswijk.nl
WEBSITE:
https://www.donboscorijswijk.nl

PROFIEL
Als medewerker weekendbeheer bij Don Bosco Rijswijk treed jij op als
visitekaartje van de organisatie. Het is dus van belang dat jij altijd open
staat om te helpen. Is er iets nodig? Dan kan jij het aanreiken. Voor en
na een verhuurmoment wordt het meubilair schoongemaakt en
verplaatst. Ook worden de toiletten en vloer schoongemaakt. Het is
dus belangrijk dat je in staat bent om (licht) fysiek werk te doen. Ook
ben jij als beheerder verantwoordelijk voor de veiligheid. Jij moet
daarom toegankelijk zijn, met mensen om kunnen gaan en het niet erg
vinden om grenzen te stellen.
Omdat er elk weekend verschillende verhuurmomenten zijn, vindt jouw
werk voornamelijk in het weekend en de avonduren plaats. Heb je ook
nog eens technisch inzicht en ben je creatief? Dat is helemaal mooi,
want we zoeken iemand die tussen de bedrijven door ook kleine
onderhouds-, en herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.

COMPETENTIES
Communicatief vaardig
Je bent een aanspreekpunt voor klanten en huurders en kan jouw
communicatie daarop aanpassen. Je spreekt correct Nederlands en
werkt graag met mensen. Je bent in staat grenzen te stellen, maar
bent bovenal dienstverlenend ingesteld.
Creatief
Degene die we zoeken kan multitasken: terwijl de klanten tevreden
hun evenement vieren, draai jij een lamp in en hang je een plank op.
Je bent ook niet vies van schoonmaakklussen: voor, tijdens en na de
evenementen moeten de ruimtes schoon worden opgeleverd.
Open houding
De werkplek is geen standaard kantoor, maar een jeugdcentrum waar
tevens kleinschalige evenementen plaatsvinden. Werken bij Don Bosco
kent een sociaal aspect, dus het is nodig interesse in elkaar te hebben
als basis voor een goede samenwerking.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast de leukste, groenste en meest dynamische werkplek van Rijswijk
en omstreken bieden we een salaris conform CAO Sociaal Welzijn,
werken in een gezellig team met informele sfeer en bieden we
workshops, teambuilding en behoorlijk lekkere koffie.

