
 

 
Beheerder Buurtgebouw Ons Huis 
(man/vrouw)  

 

We zijn vanaf 1 januari 2020 op zoek naar een nieuwe beheerder voor Buurtgebouw 

Ons Huis voor gemiddeld 15 uur per week. 

Bij voorkeur woonachtig in de buurt Horst & Telgt.  

 

De ene maand werk je meer dan de andere maand. Dit is afhankelijk van de 

activiteiten die in het Buurtgebouw plaatsvinden.  

Je werkt samen met twee assistent-beheerders en vrijwilligers. 

We zoeken een betrokken, representatieve, zelfstandige en proactieve beheerder die 

het leuk vindt om de spil te zijn van Ons Huis in de buurtschap Horst & Telgt /Ermelo. 

Heb je interesse? Bekijk de functieomschrijving op onze website. Voor meer 

informatie https://www.buurthuis-onshuis.nl/  of neem contact op met Corry Mosterd, 

tel: 06-30861464. 

 

Ken je iemand die je dit wel ziet doen, tip diegene dan over deze vacature! 

Sollicitatiebrieven met CV versturen naar secretaris@buurthuis-onshuis.nl 

 

 

- 

https://www.buurthuis-onshuis.nl/
mailto:secretaris@buurthuis-onshuis.nl


Functie eisen Beheerder Buurtgebouw Ons Huis 

 

-   Gastvrouw/gastheer bij activiteiten of bij reserveringen in Ons Huis. Denk 

bijvoorbeeld aan kinderclubs, eetgroepen, koffie ochtenden, verjaardagen en 

feestjes, verenigingen en vergaderingen, kerkgenootschappen en hobbyclubs en het 

verzorgen ervan 

- Cateringwerkzaamheden, o.a. koffie/thee schenken, lunch en buffetten verzorgen.  

- Verzorgen van de inkoop van de  benodigde horecabenodigdheden 

- Aanspreekpunt voor de (vaste) gebruikers van Ons Huis 

- Verantwoordelijk voor de vrijwilligers en de planning ervan die assisteren bij 

activiteiten, feestjes en verjaardagen   

- Verantwoordelijk en afhandelen reserveringen en beheer van de agenda 

- Zorgdragen dat de ruimtes schoon en representatief zijn en blijven 

-  Ervaring met horecawerkzaamheden 

- In bezit van het diploma BHV en Sociale Hygiëne of de bereidheid deze te volgen 

op kosten van Ons Huis 

- Een proactieve houding richting het bestuur over verbeteringen, veranderingen en 

andere suggesties  

-Onderschrijven van de grondslag van de Vereniging Ons Huis met betrekking tot 

instandhouding van het buurthuis Ons Huis voor Christelijke belangen van 

buurtschap Horst & Telgt 

- De beheerder heeft flexibele werktijden die mede afhankelijk zijn van de activiteiten.  

- Veel vrijheid bij het invullen van de rol als beheerder.  

-De beheerder heeft een belangrijke plaats in de sociale gemeenschap van de buurt 

Horst & Telgt 


