
                                                                                                                                                                              

 

       

Format vacature Talentenbeurs Amsterdam West 

De naam van uw organisatie: 

Buurtkamer Corantijn – Corantijnstraat 25, 1058 DB  Amsterdam 

De naam van de vrijwilligersvacature: 

KLUSJESVROUW OF MAN / REPARATEUR 
 

Het aantal personen dat u hiervoor zoekt: 

3 
Taakomschrijving: 

De buurtkamer wordt intensief gebruikt, hierdoor gaat er geregeld wat stuk. Dan is het 

fijn als een klusjesman dit snel kan repareren. Daarnaast komt het voor dat we kleine 

verbeteringen willen, zodat de buurtkamer goed blijft functioneren en voor vele 

activiteiten geschikt is. 

Bij het maandelijkse Repair Café komen buurtbewoners met hun kapotte spullen (b.v. 

huishoudelijke apparaten, fietsen) naar de Buurtkamer. Hiervoor zijn reparateurs nodig. 

Wat voor kennis en vaardigheden zijn er nodig? 

• Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar en kan zelfstandig werken  

• Je bent praktisch ingesteld, hebt technisch inzicht en bent handig. 

• Je vindt het leuk om oplossingen te verzinnen voor technische problemen 

• Je kunt goed samenwerken. 

Wat krijgt de vrijwilliger ervoor terug? 

• Je doet veel en gevarieerde contacten op en verruimt daardoor je blik op de wereld. 

• Een vrijwilligersfunctie waar niemand omheen kan en een team van nieuwe collega’s 

om je heen 

• Je verrijkt je CV en laat je maatschappelijke betrokkenheid blijken  

• Je hebt de mogelijkheid gebruik te maken van de ruimte in de buurtkamer  

• Regelmatig een gezellige avond voor alle vrijwilligers 

• Afhankelijk van het aantal te besteden uren is een vrijwilligersvergoeding 

bespreekbaar. 

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk? 

De Buurtkamer in de Corantijnstraat 25 is een plek vóór en dóór de Postjesbuurt, een 

plek waar mensen samenkomen, op ideeën komen en in actie komen. Buurtbewoners 

en anderen kunnen bij de Buurtkamer ruimtes huren voor uiteenlopende (al dan niet 

sociaal-maatschappelijke) activiteiten. De Buurtkamer draait volledig op vrijwilligers en 

is niet gebonden aan de gemeente of een welzijnsinstelling. Zonder vrijwilligers kan de 

Buurtkamer niet blijven bestaan! 

Werktijden: 

Voor klussen in de Buurtkamer zijn er geen vaste werktijden.  

Het Repair Café is elke derde zaterdagmiddag van de maand (behalve in juli, augustus 

en december). Het aantal te besteden uren is bespreekbaar. 

Uw contactgegevens: 

Frank@BuurtkamerCorantijn.nl 

Frank Alexander 

06-49646346 

Voor meer informatie; zie www.buurtkamercorantijn.nl 
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