Vacature: Vrijwilliger Beheerploeg (augustus 2019)

Lijkt het je leuk om in een kleine organisatie te werken die nog volop in ontwikkeling is? En vind je
het leuk om het gasten van Nieuwe Erven welkom te heten en naar hun zin te maken? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Je taken zijn:
• Het klaarmaken van de boerderij voor een culturele- of verhuuractiviteit en aansluitend het
ontvangen en instrueren van de gasten – dit zijn veelal familiefeesten, reünies en verjaardagen;
• Het sluiten van de boerderij na afloop van een activiteit waarbij je zelfstandig (of met een collega
samen) werkt zodat deze gereed is voor een volgende verhuuractiviteit. Onze gasten ruimen zelf de
boerderij op, in gezamenlijkheid sluit je met hen af - Nieuwe Erven verhuurt tot uiterlijk 23.30 uur;
• Het eenmaal per maand deelnemen aan het overleg met de beheerploeg – hier worden in goed
overleg de diensten verdeeld en suggesties voor verbeteringen door besproken.
Kennis en vaardigheden:
• Je bent minimaal 1 dagdeel per maand beschikbaar voor een beheerdienst;
• Je werkt zelfstandig en hebt een verantwoordelijkheidsgevoel;
• Je bent pro-actief en denkt mee over mogelijke verbeteringen om de verhuurmogelijkheden te
verbeteren.
Aantal uren:
8-12 uur in de maand, in overleg met de beheerploeg in te delen.
Over Nieuwe Erven
Stichting Nieuwe Erven is een non-profit organisatie die nagenoeg op vrijwilligers draait. In 2007 is zij
opgericht met als voornaamste doel om muziek en cultuur een podium / platform te geven. Circa 50
vrijwilligers zetten zich in om een breed scala aan bezoekers welkom te heten, eigen activiteiten te
begeleiden en te zorgen dat de locatie er prima uit ziet.
De stichting wordt geleid door een 4-koppig bestuur, bijgestaan door een verhuur- en
vrijwilligerscoördinator en een zakelijk leider.
In 2014 is de locatie verbouwd en opgeknapt zodat ze ook geschikt is voor verhuur aan particulieren
voor bijvoorbeeld een feest of huwelijk, als repetitieruimte en podium voor toneel verenigingen,
bandjes en koren en ook wordt er door bedrijven gebruik gemaakt van onze mooie locatie. Daarnaast
organiseren we zelf natuurlijk ook regelmatig culturele, muzikale en buurt gerichte activiteiten.
Solliciteren
Aanmelden of vragen over de functie? Mail onze vrijwilligerscoördinator Guus op
vrijwilligers@nieuweerven.nl.

