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Har du lyst til at være frivillig i vores cafe?
Kan du røre i gryderne og hygge om gæsterne?
Fællesskab, livsværdi, at berige en masse brugere der kommer i cafeen, personlig udvikling,
positivt samvær. Det er noget af det, du vil får ud af at være frivillig hos os.
Rådmandscentret er et aktivitetscenter for pensionister og efterlønnere i Slagelse kommune.
Her kan alle komme og købe et måltid mad eller en kop kaffe. Et fri rum og socialt fællesskab
der giver livskvalitet for borgerne.
Vi søger frivillige der har mulighed for at hjælpe i weekender og helligdage i tidsrummet kl.
9.30-13.00. Det er ca. hver 6. weekend, både lørdag og søndag. Lidt oftere i foråret pga.
helligdage.
Du skal ikke være uddannet kok eller have anden faglig uddannelse. Du behøver heller ikke
være pensionist, men blot have tid og overskud til at glæde andre med et måltid mad.
Maden er tilberedt på forhånd, så du skal blot genopvarme den. Derudover består arbejdet i:
- at portions anrette maden.
- sælge den med et smil.
- vaske op og rydde op efter de ca. 30 gæster, der besøger cafeen.
Du er aldrig alene, men altid på arbejde sammen med andre frivillige.
Som frivillig på Rådmandscentret kan du forvente at:
- Du får en god introduktion til opgaven og huset
- Du føler din indsats bliver værdsat og anerkendt
- Du føler, du bliver lyttet til og taget med på råd
- Du får hjælp og vejledning, når der er behov for det.
Du vil blive inviteret til en lille samtale, hvor vi vil orientere dig yderligere om arbejdsområdet.
Har du hygiejnebevis, er det dejligt, ellers hjælper vi dig med at få det.
Kontakt Rådmandscentret på hverdage mellem kl. 8.00-16.00 på tlf. 58 19 46 86 eller skriv til
raadmandscentret@slagelse.dk for yderligere information.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Læs mere om aktivitetscentrene på vores hjemmeside: aktivitetscentre.slagelse.dk

