
 

  
                 

 Vacatures Café COC de Kroon 
Altijd al een keer vrijwilligerswerk willen doen? Bij COC de Kroon zijn we 
per direct op zoek naar leuke en gezellige mensen voor verschillende 
horeca-vacatures. Of je nu veel ervaring hebt of een beetje, met een goede 
inzet en leergierigheid ben je welkom! Zeker nu de coronamaatregelen iets 
aan het versoepelen zijn, staan we te springen om de Kroon weer open te 
gooien.  
 
Wij zijn daarom per direct op zoek naar versterking van ons horecateam! 
 
Wie zijn wij? 
Café de Kroon is het thuishonk van COC Leiden, de LHBTI-
belangenvereniging van de Leiden e.o. ook wel bekend als de ‘most straightfriendly place’ in 
Leiden. Iedere zaterdagavond kan je terecht voor een lekker drankje aan de bar of een dansje 
op onze disco-dansvloer compleet met DJ en glitterbollen. Naast onze activiteitengroepen, 
vinden op een aantal doordeweekse dagen studentenverenigingen, scholen of events als bijv. 
Rollende Beats de Kroon voor borrels of feesten, variërend van 10 tot soms wel 250 personen. 
Wij noemen dat ‘omgekeerde integratie’ feesten, want wie wil er nou niet met ons feesten? 
 
Wie zoeken wij? 
 
Barmedewerkers 
Tap jij fluitend een biertje, draai je je hand niet om voor een gezellig mixdrankje of een lekkere 
bak koffie? Oh, en maak je tussendoor ook nog graag een praatje met de gasten zodat ze zich 
volledig thuis voelen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
Algemene horecamedewerkers 
Ben jij een echte royalty als het gaat om organiseren en aanpakken? Vind je het leuk om gasten 
te verwelkomen en een oogje in het zeil te houden? Heb je leuke ideeën voor events? 
Meld je dan aan! 
DJ’s 
Ben je niet vies van de Homo-top100 en heb je ervaring als DJ? Kan je inspelen op dat wat het 
publiek wil maar wel met je eigen ‘touch’? Of wil je jouw stijl een keer uitproberen? Kom dan bij 
ons draaien! 
 
Wat vragen wij van jou? 
Je bent flexibel, oplossingsgericht, kan goed samenwerken en bent geen ochtendmens. Ook 
ben je zeker het komende half jaar regelmatig beschikbaar om een bardienst of avond te 
draaien, zodat we onze roosters goed kunnen vullen.  
Je bent zelf LHBTI+ maar dat hoeft niet perse, zolang je maar in staat om een veilige sfeer en 
setting te creëren voor onze bezoekers, of ze nu LHBTI+ of ‘straight’ zijn. Affiniteit met de 
regenbooggemeenschap is daarom een pre. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 
Eerlijk: geen geld. Het is immers vrijwilligerswerk. Je komt echter terecht in een gezellig team 
dat zich met hart en ziel inzet voor COC Leiden. Gratis consumpties in de Kroon met onze eigen 
consumptiebonnen en mogelijkheden om je te ontwikkelen of nieuwe dingen uit te proberen. Je 
leert nieuwe mensen kennen, kan meewerken aan feesten op belangrijke LHBTI-dagen als 
bijvoorbeeld Coming Out Dag, de El Cid week, of je hebt gewoon een gezellige zaterdagavond 
voor- of achter de bar. 
 
 
 
 
 
 



 

  
                 

 Wat zijn onze tijden? 
We zoeken voornamelijk nieuwe mensen voor de zaterdagavonden, dan 
zijn we – als het geen corona meer is – open van 22.00 – 02.00 uur.  
Op doordeweekse dagen variëren de tijden afhankelijk van wat voor soort 
event of bijeenkomst er is. Doorgaans liggen die tijden tussen de 20.00 – 
02.00 uur. 
 

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!  

Lijkt deze toffe functie voor jou een mooie uitdaging? Of wil je eerst meer 

informatie? Stuur dan een mail naar info@cocleiden.nl of dm ons via FB of 

Insta. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek!  

Let op: De reactietermijn duurt tot drie weken na plaatsingsdatum van deze vacature. 
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