
Wil jij samen met ons

• Onze bed & breakfast verzorgen.
• Koffie/thee schenken aan gasten in ons 

buurthuis.
• In de tuin werken en dieren verzorgen.
• Boodschappen en schoonmaak- en 

opruimwerkzaamheden doen.
• De buurt in om klusjes te doen zoals 

grasmaaien, de hond uitlaten.
• Meedoen met bloemschikken, 

handwerkmiddagen, inkopen doen op de markt 
voor onze kookavonden.

• Leuke dingen maken ( knutselwerken) om te 
verkopen in onze verkoopkar aan de weg.

• Lekkere dingen bakken voor onze gasten ( 
zoals appeltaart, cake, koekjes).

Dan is de Anna Hoeve misschien 
een geschikte plek voor jou! 

Vacature 
Anna Hoeve



Wil jij:
• Onze bed & breakfast verzorgen.
• Koffie/thee schenken aan gasten in ons buurthuis.
• In de tuin werken en dieren verzorgen.
• Boodschappen en schoonmaak- en opruimwerkzaamheden doen.
• Meedoen met bloemschikken, handwerkmiddagen, inkopen doen op de markt voor 

onze kookavonden.
• Leuke dingen maken ( knutselwerken) om te verkopen in onze verkoopkar aan de 

weg.
• Lekkere dingen bakken voor onze gasten (zoals appeltaart, cake, koekjes).
• De buurt in om klussen te doen zoals grasmaaien, de hond uitlaten.

Ben jij:
• Enthousiast
• Vriendelijk
• Netjes/verzorgd
• Gezellig

Kan jij…
• Zelfstandig werken maar ook samen met andere mensen een opdracht uitvoeren?
• Overdag werken van 08.45/09.00 – 16.00 uur?

Weet jij:
• Dat je een afspraak kunt maken om te kijken, of een dagje mee te doen 

Telefoonnummer: 0314 344 760  of mail: annahoeve@elver.nl
• Dat je jouw wensen en mogelijkheden kunt bespreken met je ouders en/of 

begeleiders
• Dat je bij ons mag leren en echt niet alles hoeft te kunnen
• Dat we jou zo snel mogelijk een plekje kunnen bieden, maar dat je eerst met het  

Zorgloket moet praten? Aanmelden bij het Zorgloket voor een intakegesprek doe je 
via: 0314  696 999 of mail: zorgloket@elver.nl

Vacature 
Anna Hoeve


