
 

 

Vacature Schoonmaker/plaatsvervangend beheerder  

 
Organisatie 

Buurtkamer Corantijn is gevestigd op de hoek van de Corantijnstraat en de van Walbeeckstraat. 

De Buurtkamer is ontstaan vanuit een particulier initiatief, vanaf herfst 2012 beheert de 

Stichting Corantijnstraat 25 het pand. De Buurtkamer is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, 

een plek waar mensen samenkomen, op ideeën komen en in actie komen. Ons motto is: 

‘Buurtkamer Corantijn, haalt het beste uit de buurt!’. Buurtbewoners en anderen kunnen bij de 

Buurtkamer ruimtes huren voor uiteenlopende (al dan niet sociaal-maatschappelijke) 

activiteiten. De Buurtkamer draait in principe volledig op vrijwilligers en is niet gebonden aan de 

gemeente of een welzijnsinstelling. Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl. 

 

Het bestuur is op zoek naar een Schoonmaker/Plaatsvervangend beheerder.  

 

Taken 

Onze vrijwillige beheerder zorgt voor het dagelijks beheer van het pand. Hij ontvangt onder 

meer de gebruikers en ziet er op toe dat die de ruimtes heel en veegschoon opleveren.  

 

In aanvulling hierop zoeken we iemand die;  

- Gemiddeld één keer per twee weken de ruimtes goed schoonmaakt. Dit betreft onder andere 
grondig stofzuigen, schoonmaken van de WC en ramen lappen 

- Controleert of de voorraad hand- en theedoeken schoon is en deze wast (in de eigen 
wasmachine) 

- De voorraad schoonmaakmiddelen checkt en bestellingen hiervoor doorgeeft aan de beheerder 
- Bij verhindering van de beheerder de gebruikers ontvangt en na afloop controleert of de 

ruimtes heel en veegschoon opgeleverd zijn 

 

Wat voor kennis en vaardigheden zijn er nodig 

- Gevoel voor hygiëne 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Goede sociale vaardigheden  

 

Wat krijg je ervoor terug 

- Waardering van de buurtkamer en haar gebruikers dat de ruimtes er altijd picobello uitzien 
- Voldoening dat je een overzichtelijke en beheersbare taak kunt uitvoeren 
- Indien van toepassing; werkervaring  

 

Werktijden 

Redelijk vrij in te vullen. Wel (meestal) overdag en alleen als de buurtkamer niet in gebruik is 

 

Reageren 

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je meer informatie?  

Mail dan naar info@buurtkamercorantijn.nl of bel naar Frank Alexander, tel. 06 - 49646346 

http://www.buurtkamercorantijn.nl/

