Vacature
Vrijwilliger
Gastvrouw/gastheer Grand-Café
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger Horeca zorg jij mede voor het goed functioneren van Grand-Café
‘De Borger’. Het Grand-Café is het centrale ontmoetingspunt in het OBGDienstencentrum waar wijkbewoners, zzp-ers en overige klanten van OBG
terecht kunnen voor een kopje koffie/thee, iets sterkers en/of een lunch. Door je
actieve houding draag je bij aan een prettige en gezellig sfeer in het Grand Café,
zodat je gasten graag weer terugkomen. Het gaat om werkzaamheden tussen
9.30 u. en 17.00 u. of ‘s avonds tussen 19.00 tot 23.00 uur. (in het weekend
tussen 10:00. en 17.00 uur.).
Welke taken heb je?
 Je serveert warme en koude dranken en eenvoudige borrelhapjes aan de
gasten;
 Je hebt een sociale functie naar de bezoekers van de Borger;
 Je verricht kleine diensten zoals hulp bij het lopen, aanreiken jas e.d.;
 Is bent (mede) verantwoordelijk voor de (re)presentatie van het Grand Café;
 Je verricht licht huishoudelijke taken;
 Je verricht kassahandelingen;
 Je bent aanspreekpunt voor de gebruikers van het dienstencentrum;
De










vrijwilliger die wij zoeken
Heeft ervaring in de horeca.
Is representatief.
Heeft een serviceverlenende en flexibele instelling.
Is flexibel qua tijd en inzet.
Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Kan goed organiseren en improviseren.
Kan zelfstandig werken, maar is ook een teamspeler.
Is stressbestendig.
Is beschikbaar voor minimaal 1 dag per week.

Wij bieden
 Een prettige werkomgeving met betrokken collega’s.
 Kortingen op verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea.
 Kortingen bij diverse Nijmeegse ondernemers bij lidmaatschap van de
personeelsvereniging.
 Interne scholing.
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Vacature
Vrijwilliger
Interesse?
Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan? Mail dan een beknopte motivatie met je
CV naar Paul Braam, p.braam@obg.nu o.v.v. ‘Gastvrouw/gastheer Grand-Café’”
OBG, daar doe je mee®!
OBG biedt al meer dan 424 jaar zorg en diensten aan zelfstandig wonende
ouderen en aan andere leeftijdsgroepen die actief willen zijn in Nijmegen-Oost.
OBG biedt verzorging thuis, woonondersteuning en tal van welzijnsactiviteiten.
Bovendien biedt OBG begeleid wonen aan dementerende ouderen en kun je er
terecht voor dagbesteding. Ook huur je bij OBG een werkplek of een
vergaderruimte en geef of volg je er cursussen en lezingen. Ontmoeten staat
centraal in de filosofie van OBG.
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