
VRIJWILLIGERS  (m/v) WERFPAVILJOEN GEZOCHT 

 

Het Werfpaviljoen is een terras  gelegen aan de zuidzijde van de Rijn tussen de 2 rijnbruggen. 

Het maakt onderdeel uit van de Stichting Stadsblokkenwerf welke ook het pontje en de 

stadsblokkenwerf beheerd. Een organisatie die inmiddels uit meer dan 60 vrijwilligers bestaat. 

 

Wij zoeken vrijwilligers in de functie van VRIJWILLIGER HORECA in welke functie je verschillende 

werkzaamheden verricht zoals het bedienen van onze gasten en het bereiden van broodjes e.d. 

Je werkt onder leiding van een dagcoördinator samen met 3 tot 4 collega vrijwilligers. 

Het werfpaviljoen is een Rijn terras met een kleine kaart  welke volledig wordt gerund door 

enthousiaste vrijwilligers.  

 In de periode van 1 mei tot 1 oktober werk je bij voorkeur minimaal één dag per week.  

 Woensdag t/m zondag geopend van 12 tot 18 uur. Werktijden van 11.30 tot 18.30 uur. 

  De werkdagen worden in overleg ingepland waarbij rekening kan worden gehouden met 

persoonlijke voorkeuren,  e.d. 

 Tijdens de kennismaking/intake bekijken we wat jouw wensen en mogelijkheden zijn. 

 Je wordt goed ingewerkt en je neemt de taken op je die bij jou en het team passen. 

We zoeken mensen die: 

 Het leuk vinden om gasten een aangenaam verblijf te bieden. 

 Bereid zijn de handen uit de mouwen steken om er met anderen iets moois van te maken. 

 Betrouwbaar zijn in het nakomen van afspraken.  

 Oog hebben voor hygiëne . 

Wat heb je er aan? 

 Je maakt deel uit van het vrijwilligerscorps die samen de Stadsblokkenwerf tot een uniek 

project maken. 

 Vergroot je netwerk en maak kennis met de vele mensen die Stadsblokkenwerf maken tot 

wat is het is, 

 Geniet van de prachtige locatie met uitzicht over de rivier op de stad.  

 Laat bezoekers zich welkom voelen en deel met hen en je collega’s het enthousiasme voor 

het project. 

 Jaarlijks vrijwilligersfeest.  

 Gratis toegang tot evenementen  zoals het circustheater 

 Gratis oversteek met het stadsblokkenpontje gedurende het seizoen. 

Heb je belangstelling of heb je vragen neem dan contact op met Rob Bilderbeek 

T: 06-220.275.36 

E: bilderbeek@live.nl 
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