Aktiegroep Oude Westen - Verbindt bewoners en organisaties in de wijk met elkaar
Aktiegroep Oude Westen zoekt een Huismeester
(m/v, vrijwilliger, 10-15u/wk)

Wie zoeken wij?

Nu we langzaamaan weer steeds meer open kunnen, zijn we op zoek naar een praktische
aanpakker. Iemand die zelfstandig kan werken en die gastvrij is en goed kan samenwerken.
Voor het mogelijk maken van het Wijkplein hebben we jou nodig. Het gaat om een nieuwe
functie.
Wat ga je doen?









Zorgen dat alles ’s ochtends (weekdagen) klaar staat zodat we de dag prettig kunnen
starten: koffie & thee gezet, stoelen en tafels op de goede plek;
Schoonmaken van de ruimtes op de eerste en tweede verdieping;
Zorgen dat de voorraad van dagelijkse boodschappen op peil blijft;
Uitvoeren van kleine reparaties in het pand;
Signaleren van problemen, zoals bv met de bezetting van ons Wijkplein;
Nauw samenwerken met de baliemedewerkers en gastheren/-vrouwen;
Deel uitmaken van een formeel en informeel netwerk in de wijk;
Dit allemaal in nauwe samenwerking en met hulp van onze opbouwwerkers.

Wat vragen wij?

Wij zoeken iemand die





Handig is en kleine reparaties kan uitvoeren;
Gastvrij is en onze bezoekers kan begroeten en van koffie en thee kan voorzien;
Weet hoe je een kantooromgeving schoonhoudt;
Liefst vijf ochtenden per week beschikbaar is van ongeveer 8.30-10.30u.

Wie zijn wij?

Een bewonersorganisatie die zich sinds 1970 constant vernieuwt en werkt aan de zaken die
de wijkbewoners bezighoudt. We zetten ons in voor de leefbaarheid van het Oude Westen in
Rotterdam Centrum, voor goede voorzieningen en een prettige woonomgeving. Naast
wonen en de buitenruimte hebben thema’s zoals de lokale energietransitie, vergroening, en
hergebruik onze volle aandacht.
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Wat doen we en hoe doen we dat?

Bij het tot uitvoering brengen van onze missie, werken allerlei bewoners(groepen) en
organisaties samen aan verschillende initiatieven. Het wijkplein is onze ‘poort naar de wijk’
en biedt bewoners en organisaties een plek waarbij zij elkaar kunnen ontmoeten, inspireren
en nieuwe ideeën opdoen. We ontwikkelen ons naar een sociale onderneming. Financiering
halen we uit opdrachten, fondsen, subsidies, en crowdfunding.
Wat bieden wij?








Een leuke functie in een gemotiveerd team;
Een fijne leerzame plek om werkervaring op te doen;
Een plek om de wijk en haar bewoners goed te leren kennen;
Een ontspannen werksfeer;
Enige flexibiliteit in werktijden;
Vlammende aanbevelingsbrieven voor sollicitaties;
Eeuwige dankbaarheid en een heldenstatus in de buurt.

Geïnteresseerd? Vragen?

Stuur je sollicitatie via een e-mail aan Mirjam van Tiel (mirjam@aktiegroepoudewesten.nl).
Wil je meer weten over deze functie, bel haar dan even met 06-4662 8454.
We hopen je snel in het team te verwelkomen.

Aktiegroep Oude Westen – Gaffelstraat 1-3 – 3014 RA Rotterdam
www.aktiegroepoudewesten.nl
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