Stichting Compass
Stichting 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:
Zelfstandig werkende cateringvrijwilliger:
Heb je een passie voor koken, kun je goed werken onder tijdsdruk, ben je creatief genoeg om
wijzigingen in aantallen en diëten in het moment aan te pakken en wil je de helden van de
techniekploeg en de bands een voedzame maaltijd voorzetten zodat ze optimaal hun
werkzaamheden kunnen uitvoeren?
Als cateringmedewerker ben jij diegene die de avondmaaltijd verzorgt voor (inter)nationale
tot lokale acts, van solo-artiesten tot grote gezelschappen bestaande uit meerdere bands. Jij
wast dat varkentje met gemak. In de luxe, grote horecakeuken ga je zelfstandig aan de slag om op vooraf
afgestemde tijd je voedzame en gezonde maaltijd te presenteren. Van de boodschappen, het uitserveren, tafel
dekken tot aan de afwas; jij bent in charge!
Wij vragen:
- minimumleeftijd 16 jaar
- stressbestendig, zorgvuldig en systematisch kunnen werken
- collegiaal, representatief, communicatief vaardig en betrouwbaar
- om kunnen gaan met de hectiek passende bij een showdag
- deelname aan interne opleidingsprogramma
- bekend zijn 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

