
De Buurvrouw zoekt vrijwilligers horeca  

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. 

Van maandag tot en met vrijdag overdag bieden we lekkere lokaal gebrande koffie, thee, 
taart, lunch en nog veel meer smakelijks aan. In de avonden en weekenden tijdens optredens 
of verhuringen is onze kaart aangepast aan het moment. Daarnaast verzorgen we nog kleine 
catering bij verhuringen of organiseren we zelf een leuk evenement. Voor onze horeca zijn we 
op zoek naar medewerkers die structureel willen helpen als barman, in de bediening en in de 
keuken. (met en zonder ervaring) 

 
Hieronder een greep uit de werkzaamheden: 
 
Gastvrij ontvangen van gasten 
Opnemen van de bestellingen 
Serveren van drankjes en gerechten aan gasten 
Verzorgen van mise en place (bijvoorbeeld soep maken, taarten bakken) 
Bereiden van kleine eenvoudige gerechten 
Voorraden aanvullen  
Afhandelen van betalingen 
Afruimen en schoonmaken van tafels 
(Voorraad beheer en inkoop verzorgt) 
(Meedenkt bij ontwikkelen van gerechten) 
(Nieuwe medewerkers begeleid en kennis bijbrengt) 
 
 
We zoeken iemand die: 
 
Minimaal 1 dag per week beschikbaar is 
Gastvrij is en goed verzorgd 
Enige ervaring heeft in de horeca of bereid is te leren 
Flexibel is 
Proactief is 
Zelfstandig kan werken 
Die 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 horeca. 
 


