
Beheerder gemeenschapshuis Hapert
(Ben jij onze ideale gastheer/-vrouw die mensen uit de gemeenschap samenbrengt?)

Gemeenschapshuis 'Den Tref'  - Alexanderhof 7 - 5527 EH Hapert tel +31 (0)497 38 14 00 - info@dentref.nl - www.dentref.nl

Gemeenschapshuis Den Tref vormt het hart van de gemeenschap Hapert. Hier vindt het 
overgrote deel van de lokale sociaal-culturele, maatschappelijke ontmoetingen en 
activiteiten plaats. Den Tref biedt onderdak aan het verenigingsleven, instellingen en 
organisaties. Voor het gemeenschapshuis zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
fulltime beheerder die goed is in verbinden en organiseren.

Taakomschrijving
Als beheerder van Den Tref ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Bevorderen van de verbinding / samenwerking tussen de (hoofd-)gebruikers 
    en inwoners.
• Invullen goed gastheerschap;
• Managen facilitaire taken;
• Leiding geven aan assistent-beheerder(s), medewerkers en vrijwilligers;

Het is belangrijk dat je…
• Proactief bent;
• Communicatief sterk bent;
• Sociaal en maatschappelijk betrokken bent;
• Gastvrijheid hoog in het vaandel hebt staan;
• Goed om kunt gaan met mensen en weet wat er speelt in de lokale gemeenschap;
• HBO werk- en denkniveau hebt, bij voorkeur met een opleiding in sociaal-
    maatschappelijke richting of horeca;
• Kennis hebt van relevante ICT en social media.

Over het gemeenschapshuis
In 2022 zal de functie gemeenschapshuis opgaan in een nieuw te bouwen multi-
functionele accommodatie (MFA), samen met de functies basisschool, kinderopvang, 
bibliotheek, ouderensteunpunt en kerk. Het huidige gebouw komt dan te vervallen. 
Door deze gecombineerde huisvesting en door intensievere ontmoeting en samen-
werking willen we ervoor zorgen dat mensen langer actief kunnen blijven deelnemen 
aan hun sociaal netwerk. 

Omdat we momenteel bezig zijn met een veranderende rol van het gemeenschapshuis, 
is een beheerder méér dan iemand die het gebouw beheert. We vinden het belangrijk 
dat je goed signalen op kunt vangen, de gemeenschap kunt verbinden, je daarbij 
inventief en oplossingsgericht acteert en openstaat voor initiatieven vanuit het 
verenigingsleven en de organisaties. Het gemeenschapshuis of MFA moet een 
warme gastvrije huiskamer worden voor de gemeenschap. 
 

Wat bieden wij jou?
Je gaat werken voor ‘Stichting Gemeenschapshuis Hapert’. In het gemeenschapshuis 
is een informele en open sfeer. Hapert is een gezellig dorp met een actief verenigings- 
leven. Bij ingebruikname van de MFA zullen beheerders in dienst komen van de 
nieuw op te richten beherende instelling “Stichting tot Beheer en Exploitatie van de 
MFA-Hapert”. 
Voor deze functie bieden we een marktconform salaris conform de Cao Horeca 
(Beheerder schaal 6) 
Met de groei van de te huisvesten functies in de nieuwe MFA zal de verloning meegroeien.

Interesse?
Heb jij een vlotte babbel en lijkt het je leuk om mensen bij elkaar te brengen? 
Zie je het als een uitdaging om de uitbreiding van het gemeenschapshuis naar de 
MFA mede vorm te geven en daar toekomstig de gast-heer te zijn? 
Mail dan je cv en motivatiebrief naar secretariaat@dentref.nl of stuur een brief:

Stichting Gemeenschapshuis Hapert
t.a.v. de heer P. Tijssen
Alexanderhof 7 
5527 EH  Hapert
 
Meer informatie over deze vacature kun je 
vinden op www.dentref.nl of door te bellen 
met de heer P. Tijssen, bestuurslid 
Gemeenschapshuis Den Tref, 06 - 12 88 22 96.


