
Stichting Compass

Compass Uden is de overkoepelende organisatie waar Cultuurpodium De Pul en het Udense jongerenwerk

onderdeel van uitmaken. Met een klein team en veel vrijwilligers zijn wij dé organisatie op het gebied van

cultuur en jongeren in de gemeente Uden. Wil jij onderdeel worden van dit jonge, unieke en kleine team?

Bekijk dan hieronder onze vacatures: 

Barmedewerker:

Als Horecavrijwilliger weet je van aanpakken en ben je graag druk in de weer. Je bent

gastvrij, je vindt het leuk om mensen blij te maken met een drankje en je draagt zorg voor je

werkomgeving.

Op voorhand zet je de benodigde spullen klaar en bereid je de bar en omliggende ruimte

voor. Na afloop ruim je je werkruimte op, je maakt niet alleen de bar maar ook de

bezoekersruimtes schoon, samen met je collega vrijwilligers.

Voor deze functie ben je het visitekaartje van De Pul, dus gastvrij en klantvriendelijk zijn is een vereiste. Als

vrijwilliger ben je flexibel, vind je het niet erg als het ineens druk of juist even rustig is en kun je snel schakelen.

Je bent representatief en staat graag in contact met de bezoeker. Je hebt affiniteit met het Pulprogramma en

vind het leuk om hieraan deel te nemen en een bijdrage te leveren.

Wij vragen:

- minimumleeftijd 16 jaar

- gastvrij en klantgericht

- collegiaal, representatief, communicatief vaardig en betrouwbaar

- goed kunnen rekenen

- deelname aan interne opleidingsprogramma

- kennis van werking, gebruik en voorwaarden omtrent schenken van alcoholische dranken, neergelegd in de

IVA-instructie

- bekend met de geldende huis- en veiligheidsregels

- aanvraag VOG (verklaring omtrent gedrag)

Jij krijgt:
- een gedegen vrijwilligersbeleid
- inspraak in de uitvoering van werkzaamheden en arbeidsomstandigheden
- scholingsmogelijkheden
- coaching en begeleiding (indien gewenst of nodig)
- deelname aan feestjes, borrels en andere bondingsactiviteiten
- vrijwilligersvergoeding en gratis toegang tot concerten en films
- mogelijkheid tot aanschaffen relatiekaartjes
- werkervaring bij 1 van het leukste en gezelligste poppodium van Nederland!

Voor vragen of sollicitatie op deze vacature neem contact op met: Saskia Plug, vrijwilligers coördinator
saskia@livepul.com en/of vacatures@livepul.com
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