Gastvrouw / Gastheer
Geplaatst op: 28 Nov 2019
Status: Open
Vacaturenummer: 554
De LimonadeBrigade is per direct op zoek naar vrijwilligers voor haar inspiratiepunt voor ouders en hun
kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in Lelystad. Voor het Mama-Café op woensdagochtend en het PeuterCafé op vrijdagochtend waar veel papa's en mama's komen met hun kindje om elkaar te ontmoeten en
samen te spelen. En ook in de Atolplaza op donderdagmiddag voor het Doe Mee Café.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Wat vragen wij?
Als gastvrouw ontvang je alle bezoekers vanuit een positieve open houding en laat de bezoeker hem of
haarzelf welkom voelen. Je bent gastvrij en kunt vanuit een open houding in gesprek gaan met de bezoekers.
Je bent in staat om te luisteren en positieve aandacht te geven zonder oordeel en bent in staat om de ander
op zijn of haar gemak te stellen.
Vind jij het leuk om bezoekers te ontvangen onder het genot van door jou ingeschonken kopje koﬃe of thee?
Ben jij diegene die het visitekaartje wil zijn van de LimonadeBrigade?
Ben jij in staat om binnen een leuk team te werken en te ontwikkelen?
Wil jij een onderdeel uitmaken van groei en ontwikkeling binnen een lokaal netwerk? Of meedenken in
ontwikkeling van nieuw op te zetten activiteitenmomenten?
Sta je achter ons gedachtegoed en geloof je in ons motto “het mooiste wat je kind kan worden is zichzelf”?
Dan ben jij een waardevolle aanvulling van Team LimonadeBrigade en willen we je graag welkom heten!
Wat bieden we jou binnen Team LimonadeBrigade Lelystad?
Wij bieden je een ﬁjne inspirerende werkplek met ﬁjne collega’s, waarbij je gebruik mag en kan maken van je
eigen krachten en talenten. Je kan zelf bepalen hoe vaak je ingezet wilt worden. We hopen dat je in ieder
geval één keer per maand beschikbaar bent. Kom jij ons team versterken?
Loop eens een keertje binnen bij het MamaCafé of Peuter Café in de Flevomeer Bibliotheek om met ons
kennis te maken of stuur een e-mail naar: lelystad@limonadebrigade.nl.
Neem alvast een kijkje op www.limonadebrigade.nl/lelystad

Werktijden
Het Mama-Café is er elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur en het Peuter-Café op vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur in het inspiratiepunt in de Flevomeer Bibliotheek Lelystad. Het Doe Mee Café is op
donderdagmiddag van 12.30 tot 14.30 uur in de Atolplaza. Natuurlijk zijn de gastvrouwen eerder aanwezig!

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?

LelystadDoet is een onderdeel van

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
Praktische informatie
Minimum leeftijd:

16

Hoeveel plekken:

8

Startdatum:

01 Nov 2021

Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee

LelystadDoet is een onderdeel van

Tegenprestatie:

Nee

ANBI-status:

Nee

VOG-vergoeding:

Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Nee

