
KijkopWelzijn zoekt een.. 

HOST VOOR BLOK0180 
BLOK0180 is dé plek voor jongeren in de 
leeftijd van 12 tot en met 25 jaar op het 
gebied van recreatie, educatie en sport. 
Daarnaast is BLOK0180 ook te gebruiken 
voor vergaderingen, workshops, 
bijeenkomsten, feesten en andere 
aangelegenheden.  

En wie ben jij? Heb jij eigenschappen die passen bij ons 
én bij de vacature Host BLOK0180? Neem bijvoorbeeld 
jouw sociale karakter en jouw oplossingsgerichte 
instelling. Je vindt het niet erg om in de avonden en 
weekenden te werken, hebt affiniteit met de doelgroep 
en bent op oproepbasis beschikbaar. Bij voorkeur ben je 
in bezig van EHBO/BHV diploma, en anders is het voor 
jou geen probleem om de opleiding te volgen. Ditzelfde 
geldt voor Sociale Hygiëne. 

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen initiatieven van 
burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verbeteren 
van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar richt zich vooral op het bieden 
van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de 
communicatie tussen de verschillende groepen van de samenleving.  

Wat wij vragen Wat wij bieden 

• Beschikbaarheid in avond en weekend; 
• Bij voorkeur ervaring in de horeca; 
• Rijbewijs B is een pré; 
• Dat je snel kunt schakelen tussen alle 

verschillende gebruikers; 
• Een geldige VOG; 
• Bij voorkeur EHBO, BHV. Sociale Hygiëne 

en Verantwoord Alcohol (IVA) schenken 
en anders de bereidheid dit te behalen; 

• 21 jaar of ouder. 

• Een salaris in schaal 1 volgens cao Sociaal 
Werk; 

• Een aanstelling op oproepbasis;  
• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Een baan met mooie uitdagingen en 

kansen waarin jij het verschil kunt maken; 
• Een gezellig, hardwerkend team. 

Meer informatie of solliciteren? Mail blok0180@kijkopwelzijn.nl of bel 0180 - 691 809 en vraag naar 
Jeffrey van Veen of Patrick de Bruin. Solliciteren op deze functie kan tot en met 9 augustus. De 

gesprekken vinden plaats op 25 augustus. 


