Gastvrouw/ gastheer CIR revalidatie Arnhem
Vacat urenummer: 14557
Organisat ie: CIR Revalidat ie
- Verwelkomen en wegwijs maken van cliënten - Kopje kof f ie aanbieden - Cliënten naar hun plek
begeleiden - Inf ormeren van cliënten en vragen beantwoorden - Beantwoorden en doorverbinden van
binnenkomend telef oonverkeer - Verwerken en verdelen van binnenkomende en uitgaande post Eventueel bieden van ondersteuning op het gebied van administratieve handelingen (bijvoorbeeld
kopiëren en printen) - Netjes en schoon houden van de keuken en wachtruimten

Werktijden
Door de week
Ochtend, Overdag
minimaal 4 uur per week

Uitgebreide taakomschrijving
Ben jij goed in het scheppen van orde en het houden van overzicht en st ruct uur?
Houd jij er van om mensen t e helpen en ben je sociaal vaardig en vriendelijk?
Ben je niet vies van een beet je drukt e om je heen én heb jij een servicegericht e inst elling + een vrolijke
glimlach? En wil je voor minimaal 1 dagdeel t ot maximaal 3 dagdelen onderdeel uit maken van ons leuke
t eam? Neem dan gauw cont act op!

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Het belangrijkst e is een servicegericht e inst elling en een vrolijke glimlach. De rol als gast vrouw/ gast heer
kan aangepast worden naar wens, waarbij er mogelijkheid is om uit t e breiden met (licht ) administ rat ief
werk.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Een gast heer of dame is bij CIR Revalidat ie degene die (nieuwe) cliënt en ont vangt en ervoor zorgt dat zij
zich welkom voelen en geholpen worden waar nodig.
Je begeleidt de cliënt en vanaf het moment dat ze binnenkomen t ot het moment dat ze weer weggaan.
Dit geldt vooral voor de cliënt en die de eerst e keer bij CIR revalidat ie komen voor een screening of de
eerst e keer voor de st art van de groepen.
Gast vrouwen/gast heren zijn hét visit ekaart je van de CIR revalidat ie vest iging.
Ben jij òf ken jij iemand die ent housiast wordt van het idee om als vrijwilliger bij CIR revalidat ie Arnhem aan
de slag t e gaan?
Neem dan snel cont act met ons op; mail naar info@cir.nl of bel 026-7009726

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Gastheer/gastvrouw volwassenen

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Ochtend, Overdag

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
CIR revalidatie levert al sinds 1988 programma’s die er op gericht zijn dat mensen met chronische pijnklachten hun leven
weer op kunnen pakken. CIR revalidatie werkt met een vast team professionals rondom de cliënt, bestaande uit een
revalidatiearts, coördinator, fysiotherapeuten en psychologen.

Wijk
Velperweg e.o.

Vacaturenummer
14557

Contactgegevens
CIR Revalidat ie
President Kennedylaan 104
6883 AX Velp
www.cir.nl
David Beenen
0653640404
david.beenen@cir.nl

