
 

                                                                 
 

Welzijn E25 is op zoek naar een 
Gastvrouw/ Gastheer groepsbegeleider 

vrijwilliger 
(10 uur per week) 

 
Welzijn E25 
Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
samenleving. Om dit te bereiken ondersteunen we onder andere jongeren waar nodig. Op die 
manier kunnen zij hun zelfredzaamheid vergroten en worden kansen op succes in de 
maatschappij vergroot.  
Als gastvrouw/ gastheer groepsbegeleider werk je binnen een ambitieus en enthousiast team en 
ondersteun je de groepsbegeleiders tijdens de activiteiten.  
 
Functie-inhoud 
Tijdens de groepsbegeleiding zijn er diverse eet- en drinkmomenten waarbij er een maaltijd 
gekookt dient te worden. Daarnaast regel je verschillende facilitaire taken binnen de groep. 
Denk hierbij aan: het verzorgen van de boodschappen, het klaarmaken van de maaltijden, het 
ondersteunen tijdens deze maaltijden en het klaarzetten en/of opruimen van de materialen 
voor de diverse activiteiten.  
Het gaat om de volgende uren: Maandag t/m vrijdag van 17:00u t/m 19:00u.  
 
De werkzaamheden  
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

- Het voorbereiden en klaarmaken van de maaltijden voor 5 tot maximaal 8 personen per 
keer. 

- Het ondersteunen van de groepsbegeleiders tijdens de eet – en drinkmomenten. 
- Het klaarzetten en/of opruimen van de materialen voor de diverse activiteiten.  
- Contact leggen met de deelnemers tijdens de activiteiten.  

 
Verwacht wordt 
Kennis 
▪ Affiniteit én ervaring met koken voor grotere gezelschappen . 
▪ Kennis van omgang met jongeren van 12 t/m 18 jaar.  
▪ Affiniteit met jongeren die extra ondersteuning nodig hebben.  
 
Specifieke functiekenmerken 
▪ Flexibiliteit en bereidheid om te werken in de late middag/ avonduren (17:00 t/m 19:00u). 
▪ Teamspeler; 
▪ Goede sociale vaardigheden en om kunnen gaan met fysieke en verbale weerstand. 
▪ In bezit van recente VOG verklaring. 
 

Geboden wordt  
Een vrijwilligersvergoeding Maximaal €1700,- per jaar, gebaseerd op 5 dagdelen per week, 
gedurende 52 weken. Het bedrag wordt naar rato toegekend.  
 
Contact 
Reageren kan door een mail met motivatie en CV te sturen naar:  
sollicitaties@welzijne25.nl . Voor nadere informatie kunt u bellen  
06-81953396. 
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