Vacature Scouting Raamsdonksveer
Coördinator klus- en poetsteam (vrijwilliger, m/v)
Scouting Raamsdonksveer heeft vele vrijwilligers die zich inzetten om onze leden van 5 tot
en met 18 jaar iedere week een uitdagend programma te bezorgen. Maar soms blijft er
dan geen tijd meer over voor die grote schoonmaak, of die ene reparatie. Daarom zoeken
we een enthousiaste vrijwilliger voor de nieuwe functie van:

Coördinator klus- en poetsteam (vrijwilliger, m/v)
Als coördinator loop je regelmatig even binnen op Scouting tijdens de opkomsten. Je ziet
en hoort de kleine dingetjes die moeten gebeuren om het gebouw netjes te houden. Een
lamp vervangen, een deurklink repareren, een raam dit niet meer open wil. Ook houd je in
de gaten wanneer het tijd is voor een grote schoonmaak. De leiding maakt iedere week
schoon, maar een paar keer per jaar moet er grondiger gepoetst worden.
Samen met de leiding zorg je ervoor dat je een lijst met ouders aanlegt die af-en-toe willen
helpen. Als er een klusje of grote schoonmaak is, weet jij de juiste ouder te bereiken. Je
hoeft dus zelf geen klus-koning te zijn! Maar als je wilt kun je klusjes ook zelf doen. De
functie is erg geschikt voor ouders die graag betrokken willen zijn bij de vereniging!
Wat verwachten we van jou als coördinator?
Je hebt ongeveer drie uur per maand beschikbaar voor Scouting.
We verwachten dat je 1 tot 2 keer per maand op Scouting bent.
Thuis ben je soms even bezig met bellen en regelen.
Je voert je taak zelfstandig uit en bent niet bang om hulp in te schakelen.
Wel werk je samen met het bestuur, de beheerder en communicatie (voor oproepjes
voor hulpouders).
Wat krijg je ervoor terug?
Samenwerking met andere enthousiaste en betrokken vrijwilligers.
Als lid van Scouting Raamsdonksveer wordt je uitgenodigd voor de leukste en
gezelligste leiding-activiteiten! En als je op Scouting komt is het altijd gezellig.
Je doet veel nieuwe contacten op.
De waardering van 100 scouts voor wie Scouting een uitdagende hobby is!
Meer info? Solliciteren?
Bel of mail naar Gaby Hansen Wilhelm, voorzitter van de vereniging:
voorzitter@scoutingrveer.nl
06-25411419
http://www.scoutingrveer.nl/wordvrijwilliger

