
Vacature:   

Gezocht een enthousiaste beheerder (M/V) voor Cultureel 

Centrum Fasila in Schinveld. 

Het Cultureel centrum Fasila is het cultureel hart in Schinveld. Er zijn ca 14 verenigingen die vast bij 

ons hun activiteiten ontplooien. Daarnaast maken ook andere verenigingen op cultureel en 

maatschappelijk gebied incidenteel gebruik van onze voorzieningen. Ook worden er geregeld 

koffietafels gehouden en vindt er incidenteel een feest plaats. Naast de repetities organiseren de 

verenigingen ook andere activiteiten zoals concerten, buutegala, toneeluitvoeringen e.d. 

De taken bestaan onder andere uit: 

• Bardiensten uitvoeren. 

• Beheer van de agenda 

• Het inplannen en aannemen van reserveringen van activiteiten en feesten. 

• Het voorbereiden van de zalen en activiteiten. 

• Het inventariseren van de wensen en behoeften van verenigingen en derden tbv het maken van 

de offertes. 

• Het aanvragen van offertes bij de penningmeester. 

• Communicatie naar en coördinatie en aansturing van de vrijwilligers 

• Contactpersoon voor de vrijwilligers 

• Opstellen van de roosters voor bardiensten (met optimale bezetting van de vrijwilligers) conform 

openingstijden 

• Sleutel en wisselgeldbeheer en beveiliging van het Cultureel Centrum Fasila. 

• Zorg dragen voor het naleven van richtlijnen voor het Cultureel Centrum  (denk aan sociale 

hygiëne, HACCP, rookbeleid, coronabeleid etc.) 

• Het doen van de bestellingen en aangekochte bestellingen ontvangen en opruimen 

• Barbezetting bij speciale activiteiten/festiviteiten. 

• Toezicht houden op het netjes achterlaten van de zalen door de gebruikers 

 

Ondersteuning: 

De beheerder maakt gebruik van vrijwilligers indien dit nodig is. Hij regelt zelf de benodigde 

bezetting. 

 

Verantwoording: 

De kantinebeheerder legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting en neemt deel aan de 

bestuursvergaderingen als adviseur. 

Financieel: 

• Beheer van de kas en boekhouding hiervan bijhouden. 

• Maandelijks rapporteren aan de penningmeester van de stichting en bankstorting doorgeven. 

• Verzorgen van de fysieke bankstortingen bij de bank. 

Leidinggevende: 



• U wordt aangestuurd door de voorzitter en de penningmeester. 

 

Procedure: 

Van de te benoemen sollicitant zullen wij mogelijk een “verklaring omtrent gedrag “ verlangen. 

Enkele geschikte kandidaten worden geselecteerd voor een persoonlijke kennismaking. 

Bijzonderheden: 

Incidenteel faciliteren wij verenigingen tijdens activiteiten welke worden gehouden in de BMV de 

Schinskoel. Van u wordt verwacht dat u de planning en organisatie hiervan (deels) op u neemt. 

 

Wie zoeken wij? 

• Iemand die communicatief vaardig is, 

• goed kan plannen en organiseren  

• iemand die verantwoordelijkheidsgevoel heeft.  

• Ook is affiniteit met de horeca en betrokkenheid bij Fasila een pré. 

• Enige jaren horeca ervaring heeft. 

• relevante opleiding op VMBO-niveau met BHV-Diploma en SVH-verklaring Sociale Hygiëne en 

HACCP. 

• Die zich er van bewust is dat het werk voornamelijk plaatsvindt in de avonduren en weekenden 

• Flexibel is en bereid is te werken met wisselende werktijden afhankelijk van de activiteiten van 

de verenigingen. 

• Iemand die in staat is om zetelende verenigingen zich thuis te laten voelen in Fasila en die altijd 

bereid is om samen met de verenigingen een passende oplossing te zoeken. 

• Die leiding kan geven aan de vrijwilligers, ingehuurd personeel en de schoonmaaksters. 

• Iemand die kan werken met Excel, Word en e-mail. 

 

Ben jij een enthousiaste gastheer of gastvrouw en lijkt het je leuk aan de slag te gaan als beheerder 

bij het Cultureel Centrum Fasila? 

Deze functie is een betaalde baan van ca. 4-16 uur per week. Door de coronacrisis zijn de uren 

vooralsnog beperkt, omdat het activiteitenniveau als gevolg van de coronamaatregelen beperkt zijn. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris de heer Bas von Tongelen, 

telefoon 06-208 72 366. 

Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar secretaris.cultureelcentrum@fasila.nl 

Cultureel Centrum Fasila,  

p/a Koestraat 37,  

6431 XL  Hoensbroek. 

Onder voorwaarde zijn wij bereid relevante opleidingskosten voor onze rekening te nemen. 


