
De Buurvrouw zoekt vrijwilligers facilitaire werkzaamheden  

De functie (vrijwilliger)  

De Buurvrouw is een echte sociale hotspot. Een plek die bruist van de voorstellingen, 
activiteiten en buurtinitiatieven voor iedereen, en voor de inwoners van Schiebroek- 
Hillegersberg in het bijzonder. Als theater, horecagelegenheid, zaalverhuurruimte en als 
werkplek voor mensen die op zoek zijn naar hun talent en perspectief. Bezoekers en 
gebruikers hebben hart voor de wijk en willen een bijdrage leveren om een plek te creëren 
die de wereld een stukje mooier maakt. Samen en met iedereen. Om het echt samen te 
kunnen doen bieden we de wijkbewoners de kans om actief mee te doen als vrijwilliger.  

De Buurvrouw is een geweldig pand met acht verschillende ruimtes. Van de grote 
theaterzaal tot een kleine kleedkamer die kan worden verhuurd. Daarnaast hebben we een 
flink terras wat op termijn een groene oase moet worden die past bij een duurzame manier 
van ondernemen. In en rond het pand moeten verschillende werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Denk aan klein onderhoud, schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud van het 
groen. Voor die taken zoeken we verschillende medewerkers facilitaire zaken(met en zonder 
ervaring).  

Hieronder een greep uit de werkzaamheden:  

Schoonmaken van de verschillende ruimtes 
Verzorgen van onderhoud aan de nog te ontwikkelen tuin 
Kleine reparaties verrichten en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. (Meedenken aan 
onderhoudsplanning) 
(Werkzaamheden coördineren) 
(Nieuwe medewerkers begeleiden en kennis bijbrengen)  

We zoeken iemand die:  

Minimaal 1 dag per week beschikbaar is 
Zijn hand niet omdraait voor een leuke klus 
Maar ook niet te beroerd is voor die ene minder leuke klus Flexibel is 
Proactief is 
Zelfstandig kan werken 
Bij voorkeur woont in het gebied Hillegersberg Schiebroek  

Wat je verder moet weten  

Als vrijwilliger draag je in eerste instantie bij aan een unieke plek voor de buurt. De stichting 
beloont niet middels een financiële tegemoetkoming maar bied je wel de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld opleidingen/cursussen te doen. De Buurvrouw biedt een veilige werkplek en 
helpt je met de ontwikkelingen die je voor ogen hebt. Doorgroeien binnen de Buurvrouw 
naar een andere functie behoort zeker tot de mogelijkheden.  

Als lid van het team bij de Buurvrouw heb je daarnaast nog verschillende voordelen zoals 
met korting toegang tot het theater voor jou en een vriend, lekkere lokale koffie en heerlijke 



thee als je komt werken en als je er bent tijdens de lunch eet je natuurlijk gezellig mee. En 
misschien het belangrijkste, je wordt onderdeel van een team enthousiaste mensen met wie 
je samen de wereld een stukje mooier gaat maken.  

Vragen of direct reageren?  

We zien jouw reactie graag tegemoet. Jouw vragen of motivatie en cv kun je mailen naar 
michel@buurvrouwrotterdam.nl o.v.v. vacature medewerker facilitair medewerker 


