
Vrijwilliger gezocht voor de winkel  
 

Voor onze afdeling Voeding & Horeca zijn wij op zoek naar een extra vrijwilliger in onze winkel,  op 

de maandagen en voor inval bij ziekte of afwezigheid.  

 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om in onze winkel onze ouder wordende klanten te 

helpen bij de dagelijkse boodschappen. Als vrijwilliger ondersteun je, help je klanten als dat nodig is 

bij het maken van de keuze, het afrekenen en maak je ook tijd voor een praatje. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het aanvullen van de producten en het bedienen van de kassa. 

De winkel is dagelijks geopend van 10.30 uur tot 13.00 uur (behalve op zon- en feestdagen) . 

 
Gewenst profiel  

 Je hebt affiniteit en ervaring met ouderen (soms met beginnende dementie) 

 Je  spreekt goed/ duidelijk Nederlands  

 Je bent geduldig en kunt secuur en netjes werken 

 Je bent vriendelijk/ gastvrij en hebt een representatief voorkomen 

 Je vindt het leuk om onze bewoners (voor zover nodig) te ondersteunen bij het doen van hun 
boodschappen 

 Je kunt een kassa bedienen (scannen) en zorgen voor een juiste kasafdracht 

 Je komt je afspraken na; we kunnen op je rekenen 

 Je bent in staat en bereid om de winkel op orde te houden zodat deze er netjes en schoon 
uitziet  

 Je kunt en wilt je voor langere tijd als vrijwilliger aan onze organisatie verbinden (min. een jaar) 
 

Wat bieden wij? 

 Een zinvolle maatschappelijke bezigheid: met jouw hulp draag  je direct bij aan een prettige 
woonomgeving voor de bewoners en een plezierige ontvangst voor de gasten van het 
Bartholomeus Gasthuis. 

 Instructie en informatie voorafgaand aan de start als vrijwilliger winkel m.b.t. de functie, 
teneinde de rol goed te kunnen vervullen. 

 Inhoudelijke begeleiding door de winkelcoördinator en/of een van de andere (ervaren) 
vrijwilligers. 

 Overleg met andere  vrijwilligers werkzaam in de winkel.   

 Eenmaal per jaar een feestelijke bijeenkomst met diner voor alle vrijwilligers. 

 Maandelijkse informatie m.b.t. de activiteiten van het Bartholomeus Gasthuis (je ontvangt de 
In&Doe en Uit&Doe Agenda). 

  
Belangstelling? 
Graag ontvangen wij een korte brief of mail waarin je je motivatie voor deze vrijwilligerstaak 

beschrijft en aangeeft hoe het gewenste profiel bij je past. Je kunt ons altijd bellen voor een nadere 

toelichting of vragen. Zie de link ‘Organisatie van deze vacature’. 

 

Adres 
Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, T 030 – 231 02 54, 

www.bartholomeusgasthuis.nl  

 Vrijwilligerscoördinator  

Marineke Monbredau, T 030 – 239 31 50, vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl 

http://www.bartholomeusgasthuis.nl/
mailto:vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl

