Dorpshuus Hoeflo geeft je de ruimte. Het is het multiculturele Dorpshuus in het hart van Harfsen. Voor alles op cultureel,
sociaal, maatschappelijk en sportief gebied vinden vele verenigingen hier hun onderdak. In het gezellige café is er volop
gelegenheid om te biljarten, te sjoelen, te darten of gewoon een praatje te maken. Hoeflo beschikt over diverse zalen
voor grote of kleine gezelschappen voor allerlei activiteiten. Kortom Hoeflo is de ontmoetingsplek in Harfsen voor jong
en oud. Ons Dorpshuus is van en voor alle Harfsenaren wat tot uiting komt door de inzet van vele vrijwilligers, die ons
Dorpshuus de informele, warme en uitnodigende sfeer geven.
In verband met pensioen van de huidige beheerder zijn wij per 1 februari 2023 op zoek naar een

Enthousiaste Beheerder voor 20 uur per week
De werkzaamheden zijn gespreid over de week en het jaar zowel overdag, ‘s avonds en in het weekend en soms ook
op feestdagen. In onderling overleg met jou collega beheerder stellen jullie het werkschema op.
In deze functie ben je de spil van het Dorpshuus. Jij zorgt samen met jou collega beheerder ervoor dat de organisatie
optimaal kan draaien. Als enthousiaste duizendpoot weet jij het overzicht te bewaren, de vele vrijwilligers aan te
sturen, de bezoekers gastvrij te bedienen en zorg jij er ten alle tijden voor dat het gebouw er tiptop in orde uitziet!
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Gastvrij ontvangen van alle bezoekers
• Contacten met de gebruikers
• Actief bij relatiebeheer en communicatie nieuwe activiteiten
• Optimaal beheren van het gebouw
• Coördineren en aansturen van de vrijwilligers
• Begeleiden van de activiteiten
• Uitvoeren van horecawerkzaamheden, zoals kassa en bestellingen
• Inrichten en gebruiksklaar maken van verschillende ruimtes
• Leiden van evenementen
• Uitvoeren van bijbehorende administratieve werkzaamheden, waaronder agendaplanning
• Beheer website en social media
Nb een uitgebreide functiebeschrijving is voorhanden.
Verder vinden we het belangrijk dat:
• Je hoofd- en bijzaken kan onderscheiden
• Je flexibel bent en bereid bent om te werken op onregelmatige tijdstippen
• Je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt en onze rots in de branding bent
• Je een relevante opleiding en/of aantoonbare relevante werkervaring hebt
• Je een proactieve houding hebt gericht op groei van de activiteiten
• Je affiniteit hebt met de doelgroep bezoekers en gebruikers
• Je bij voorkeur in Harfsen woont of directe omgeving. Je de cultuur van de omgeving kent en respecteert.
• Je een netwerk hebt in Harfsen (en de gemeente Lochem) of bereid bent hierin te investeren.
• Je ervaring hebt met Microsoft Office, voornamelijk Word en Excel
• Je in het bezit bent van Sociale Hygiëne, HACCP en een BHV diploma of bereid dat te gaan halen.
Wat bieden wij
Je komt te werken in een hecht en informeel team met een collega beheerder, medewerker schoonmaak en een
grote groep vrijwilligers. Samen zetten zij zich met hart en ziel in voor Dorpshuus Hoeflo. Je bent samen met je
collega beheerder verantwoordelijk.
Binnen Dorpshuus Hoeflo is geen dag hetzelfde. We verwachten dat je meedenkt over de toekomst van Hoeflo en
daarin initiatieven neemt.
Wil je solliciteren op bovenstaande functie?
Mail je CV + motivatie voor 5 december 2022 naar voorzitter@hoeflo.nl
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met
Hennie Heethaar, beheerder h.heethaar@hoeflo.nl 06-29159565
Voor vragen mbt de procedure kunt u terecht bij het bestuur.
administratie@hoeflo.nl of telefonisch bij Ans Lensink, voorzitter 06-44982562

