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Vacatures Het Hunehuis
Het Hunehuis is een sfeervol natuurvriendenhuis van het NIVON, een doe-het-zelf-huis dat
wordt beheerd door ongeveer 100 vrijwilligers. Prachtig gelegen op de Havelterberg. Iedereen
kan hier logeren en gebruikmaken van de faciliteiten van het huis. Het huis is het hele jaar
geopend. Zie ook www.hunehuis.nl
Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat onze gasten zich thuis voelen in het Hunehuis. Door
vrijwilligers gemaakte onkosten worden vergoed.
Huiswachten
Het Hunehuis huis wordt gerund door de huiswachten. Dit zijn vrijwilligers die gedurende een
hele week (van maandag tot maandag) zorgen dat alles in het huis reilt en zeilt en dat gasten
zich welkom voelen. Huiswacht ben je in een duo, je bent dus nooit alleen.
Je vindt het leuk om gasten te ontvangen, je bent representatief, sociaal vaardig en in staat tot
samenwerking.
Huiswachten worden eerst ingezet nadat zij door ervaren collega’s zijn ingewerkt. Het rooster
wordt voor een heel jaar opgesteld – en indien nodig – tussentijds aangepast.
Inlichtingen bij Martha Baede, coördinator huiswachten, 0644620827.
Activiteitencoördinator
Gedurende het jaar biedt het Hunehuis activiteiten aan, vooral midweeks. Zie hiervoor onze
website. De activiteitencoördinator stelt in overleg met de beheercommissie het
activiteitenprogramma op, inclusief de kostprijsberekening en ziet toe op de uitvoering. Je
stemt af met docenten en anderen die leidinggeven aan een activiteit, je geeft bekendheid aan
de activiteiten en stelt flyers op, je bedenkt nieuwe activiteiten die passen binnen de
doelstelling van het NIVON.
Je kunt goed organiseren, werkt gestructureerd, hebt enig financieel inzicht en bent
communicatief vaardig. Deze werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan.
Inlichting bij Doky Verhagen, waarnemend activiteitencoördinator, 0654607912
Kookploeg
Een aantal van de onze activiteiten worden aangeboden inclusief verzorging. Dit gebeurt door
onze kookploeg. Deze kookploeg heeft versterking nodig, mensen die het leuk vinden om
menu’s samen te stellen, inkopen te doen en maaltijden te bereiden voor onze gasten. Je doet
dit samen met anderen. Het Hunehuis heeft een volledig ingerichte horecakeuken.
De inzet van de kookploeg vindt in overleg plaats, enkele midweken per jaar.
Inlichtingen bij Marieke Kraan, coördinator kookploeg 0610216239.

Aanmeldsecretariaat
Tezamen met enkele collega-vrijwilligers bemens je het aanmeldsecretariaat. In onderling
overleg wordt hiervoor een rooster opgesteld.
Reserveringen verlopen meestal via internet, maar regelmatig ontvangt het Hunehuis ook
telefonische reserveringsverzoeken, zowel voor groepen als voor individuen. Als
aanmeldsecretaris beoordeel je deze verzoeken aan de hand van ons geautomatiseerde
boekingssysteem. Je legt de reservering vast en stuurt digitaal de bevestiging. Je bent
communicatief ingesteld, klantgericht en hebt cijfermatig inzicht.
Deze werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan.
Inlichtingen bij Doky Verhagen, coördinator aanmeldsecretariaat 0654607912.
Begeleiders Sociale Groepsvakantie
Ieder jaar vinden in enkele natuurvriendenhuizen van het NIVON in samenwerking met
VluchtelingenWerk Nederland groepsvakanties plaats voor alleenstaande vluchtelingen met
hun kinderen. In het Hunehuis vindt deze groepsvakantie plaats van 26 juli tot 2 augustus
2019 (voor de zesde keer).
Wij zoeken mensen die bereid zijn om samen met andere enthousiaste vrijwilligers mee
willen helpen om deze week tot een onvergetelijke week te maken.
Inlichtingen bij Doky Verhagen, tel. 0654607912.

