
 

 
 

Ben jij een verkoopster puur sang?  
Maak jij makkelijk contact met anderen? 

Lijkt het jou leuk om klanten te helpen in ons winkeltje of in het grand café? 
Lees dan deze vrijwilligersvacature over gastvrouw/heer voor de winkel & grand café. 

Gastvrouw/heer voor de winkel & grand café 
Voor locatie Bruggerbosch zoeken we een vrijwilliger voor in het winkeltje & grand café. Als 
gastvrouw/heer ben je samen met medewerkers grand café verantwoordelijk voor een nette 
winkel en een goed winkelbeheer. Jij bent het gezicht van de winkel en de bar in het grand café en 
weet klanten op de juiste manier te helpen.  

Wat gaat u doen? 
-Actief klanten helpen in het winkeltje & grand café 
-Verkopen van drank, snoep, sigaretten, ijs, snacks en bijouterieën 
-Kassa werkzaamheden 
-Aanvullen van schappen 
-Controleren houdbaarheidsdata 
-Winkel inrichten 
-Schoonhouden van de winkelruimte 

Wie bent u? 
Wij zoeken een vriendelijke, hulpvaardige vrijwilliger die graag omgaat met onze bewoners en:  

- vriendelijk en voorkomend gedrag vertoont; 
- verantwoordelijkheidsgevoel heeft en oplettendheid is; 
- gevoel voor hygiëne en ordelijkheid heeft;  
- iemand die goed ter been is; 
- betrouwbaar en integer om kan gaan met goederen en geld; 
- beheersing van de Nederlandse taal ( mondeling). 

Liberein en haar vrijwilligers  
Wij maken dankbaar gebruik van de bereidheid van vrijwilligers die hun tijd belangeloos 
beschikbaar stellen voor extra zorg en welzijn voor de bewoners. Wij bieden u een enthousiaste, 
collegiale en professionele werksfeer en werkomgeving. Wij vragen u om een Verklaring Omtrent 
Gedrag. Wij verzorgen de aanvraag en betalen de kosten hiervoor. 

Begeleiding 
U werkt zelfstandig met een medewerker op de achtergrond. U wordt ingewerkt door een 
medewerker grand café.  Na ongeveer 8 weken vindt er een evaluatiegesprek plaats.  
 
Werktijden  
Zeven dagen in de week is onze winkel/grand café geopend voor de bewoners, bezoekers, familie 
en medewerkers.  De rol van gastvrouw/-heer kunt u op diverse momenten uitoefenen op een 
ochtend of middag, uiteraard afgestemd op de wens van de organisatie en u.  
Dit bepalen we in overleg. 
 
Meer weten of direct reageren ?  
Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de vrijwilligerscoördinatoren;                           
Petra Hofhuis via telefoonnummer 06-14975569 of Rien ten Thij via telefoonnummer                        
06-23916910 of per e-mail: vrijwilligerswerk@liberein.nl  

U kunt zich ook direct online aanmelden via onze website www.liberein.nl 
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