
 

 

 
 

 

Trivire zoekt Gastontvangers; vrijwilligers die voor 4-8 uur per week aan onze ontvangstbalie 
willen werken.  
Rosi Marletta, adviseur Facilitiair Beheer stuurt dit team van enthousiaste vrijwilligers sinds ruim 2 jaar 
aan. Onze gastontvangers zijn allen 4 of 8 uur per week beschikbaar om onze ontvangstbalie te 
bemensen. Zij ontvangen het bezoek voor zowel Trivire medewerkers als voor de andere organisaties 
die een ruimte huren in ons gebouw. Zij zien het als hun rol om bezoek op een fijne manier te 
ontvangen en door te verwijzen naar hun afspraak.  
 
Wat houdt de rol van gastontvanger nou eigenlijk in? 
Jij bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners, klanten en overige bezoekers. Je bent klantvriendelijk 
en representatief en je draagt bij aan een uitnodigende sfeer zodat iedereen zich thuis voelt. Je bent 
bereid om mensen in het gebouw wegwijs te maken en te vertellen waar welke bedrijven zitten en waar 
de vergaderzalen zijn. Je ondersteunt bij facilitaire verzoeken, beheert de Outlook agenda, reserveert 
ruimtes bij onverwachts bezoek en voorziet gasten van koffie/thee. Daarnaast houd je toezicht op de 
representatieve uitstraling van de ontvangsthal. 
 
Als gastontvanger maak je onderdeel uit van een team van vrijwilligers, die afwisselend op maandag tot 
en met vrijdag op één of meerdere dagdelen (8.30 – 12.30 en/of 12.30 – 16.30 uur) werkzaam zijn. In 
deze vrijwilligersfunctie val je binnen het team van Facilitair Beheer.  
 

Als Gastontvanger ben je het visitekaartje van Trivire en heet je 
onze bezoekers van harte welkom  

 
 

Wat heb je nodig om deze rol goed in te vullen? 

• Je hebt een representatieve uitstraling 

• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende doelgroepen 

• Je hebt een oprechte interesse in mensen en krijgt energie van het (verder) helpen van mensen  

• Je bent bereid om deel te nemen aan incidenteel werkoverleg  
 
Wat maakt Trivire een interessante werkgever? 
“Je krijgt alle ruimte om deze vrijwilligersrol vorm te geven. Er zijn mogelijkheden om je hier als mens 
verder te ontwikkelen en er is aandacht voor het team als geheel. Binnen Trivire heerst er een informele 
sfeer. We houden van een lolletje op z’n tijd. Ook is er oprecht aandacht voor jou als mens. Want Trivire 
wil niet alleen #vanbetekenis zijn voor haar bewoners, maar zeker ook voor jou”.  
  
Wat mag je van Trivire verwachten? 
We bieden je een prettige werkomgeving waarin je samenwerkt met fijne collega’s volgens een 
afgesproken rooster. Je ontvangt een maandelijkse vrijwilligersvergoeding. Ook krijg je een 
tegemoetkoming in eventuele reiskosten (conform ons vervoersbeleid).  
 
Enthousiast geworden? 
Dan nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie en cv uiterlijk 15 juli 2022 naar 
de afdeling HR op HRM@trivire.nl.   
 
Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met Rosi Marletta, adviseur Facilitair Beheer op 
telefoonnummer 078 633 16 10. 
 
Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 


