Het watersportcentrum in Lettelbert is op zoek naar

enthousiaste vrijwilligers
voor de periode van mei tot en met september 2022!
Watersportcentrum Lettelbert
Gelegen aan het Lettelberterdiep wordt een watersportcentrum gerund door
een team van enthousiaste vrijwilligers. Het watersportcentrum bestaat uit een
bestuur, een beheerdersteam en een vrijwilligersteam. In de zomermaanden
zijn wij geopend van vrijdag tot en met zondag van 10:00 – 18:00 uur.
Daarnaast zijn wij geopend op afspraak. In deze periode werken wij in
tijdsblokken van vier uur. De ochtenddienst werkt van 10:00 – 14:00 uur en de
middagdienst werkt van 14:00 – 18:00 uur. Tijdens beide diensten is altijd
iemand van het beheerdersteam aanwezig aangevuld met vrijwilligers uit het
vrijwilligersteam. Gastvrijheid, je thuis voelen en plezier hebben in het werk is
wat wij belangrijk vinden.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Je start je dag om 10:00 uur. Eerst zet je samen met je medevrijwilligers het
terras uit en zorg je ervoor dat het watersportcentrum er uitnodigend uitziet.
Je spreekt met elkaar een taakverdeling af. Al snel stappen de eerste gasten
van hun fiets en nemen plaats op het terras. Jij voorziet deze mensen van koffie
met huisgemaakte cranberrytaart. Nadien reken je af en wens je de gasten nog
een fijne dag. Tussendoor zorg je dat de kano’s alvast klaarliggen voor de
reservering van die middag. Na de middag wissel je van taak en sta je in de
keuken. Daar maak je heerlijke tosti’s voor de gasten op het terras die genieten
van de zon. Om 14:00 uur zit je dienst erop. De middagploeg staat inmiddels
klaar om het stokje van jou over te nemen. Je draagt de bijzonderheden over
en gaat met een voldaan gevoel naar huis.
Naast een ontzettend leuke maatschappelijk verantwoorde werkplek, bieden
wij jou een belastingvrije vergoeding voor de gewerkte uren.
Enthousiast?
Wil je meer weten over het werken als vrijwilliger bij het watersportcentrum of
deel uitmaken van ons team? Mail dan naar info@lettelbert.com.

