Ben jij creatief?
Vacat urenummer: 14547
Organisat ie: Woon-, zorg- en act ivit eit encent rum voor ouderen Vreedenhoff
We zijn op zoek naar een vrijwilliger die de ouderen wil helpen in de hobbyclub op dinsdag en
donderdagmiddag van 14.30-16.00 uur. S childeren, verven, breien, haken etc. Kortom een gezellige
creatieve groep.

Werktijden
Door de week
in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Houdt u van knut selen en creat ieve dingen, kom dan naar onze hobbyclub, elke dinsdag-en
donderdagmiddag van 14.30-16.00 uur.
U hoeft niet van alles zelf t e kunnen, maar enige vorm van creat ivit eit is wel een aanbeveling.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Kunnen breien en haken.
Het leuk vinden om t e helpen met spullen klaarzet t en, uit zoeken en de ouderen mot iveren.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Het is een gezellige groep in een gezellige knut selruimt e, we maken leuke dingen die soms op de paas- of
kerst markt ook verkocht worden.
Ook belangrijk om samen even t hee of koffie t e drinken en een praat je t ussendoor.
Sommige ouderen komen alleen even een praat je maken of kijken, dan kan allemaal.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Ouderen

Sector

Ouderenwerk

Activiteit

Creatief

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Vreedenhoff stelt zich ten doel, het behartigen van de zorg voor ouderen. Daarbij wil vreedenhoff de wensen en behoeften
van de individuele client kennen en hierop de maat van de zorg afstemmen

Wijk
Velperweg e.o.

Vacaturenummer
14547

Contactgegevens
Woon-, zorg- en act ivit eit encent rum voor ouderen Vreedenhoff
Esperant olaan 2
6824 LV Arnhem
www.vreedenhoff.nl
Wilma Pauwels
026 3846500
vrijwilligers@vreedenhoff.nl

