Geel-Zwart zijn mijn kleuren…. die van jou ook?
Vacat urenummer: 14831
Organisat ie: Siza
Ben jij betrouwbaar en heb je net als ik een goede dosis humor dan ben ik op zoek naar jou!

Werktijden
In het weekend
in overleg
In overleg af te spreken

Uitgebreide taakomschrijving
Ik zoek een maat je die met mij de t huiswedst rijden van Vit esse wil bezoeken. Want zeg nou zelf, samen
naar een voet balwedst rijd kijken is t och veel leuker dan alleen. T ijdens de rust drinken we gezellig samen
een kop koffie en prat en na over de eerst e helft … Omdat ik een seizoenkaart met begeleiderspas heb,
kost jou dit leuke uit je dan ook helemaal niet s.
Ik ben Andre Sanders, 50 jaar en ik woon in Arnhem Zuid. Zoals de t it el al aangeeft ben ik enorm fan
Vit esse! Ik zing graag uit volle borst , met mijn Vit esse pet je op mijn hoofd, het clublied mee.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
We zien elkaar op de dagen dat Vit esse t huis speelt in GelreDome. Ik kom op eigen gelegenheid naar het
st adion t oe. Bij slecht weer ga ik met de t axi. Ik zou het fijn vinden als je dan even met mij mee naar de t axi
loopt . Wanneer de zon schijnt pak ik mijn scoot mobiel. Na de wedst rijd gaan we allebei weer naar huis.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Siza is t rot s op haar vrijwilligers! Daarom bieden we jou een mooie kerst at t ent ie, een feest je op zijn t ijd,
een keurige overeenkomst en nat uurlijk reiskost envergoeding. Per locat ie hebben we een
cont act persoon vrijwilligers (CPV), daar kun je t erecht met vragen. Goed geregeld dus!

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Mensen met een lichamelijke beperking

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Buddy/maatje

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Onkostenvergoeding

ja

Doelstelling organisatie
Heel Nederland is bezig de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bij Siza hebben wij de zorg voor kwetsbare
mensen. Daarom vertaalden we de maatregelen voor Nederland, naar maatregelen voor onze medewerkers en cliënten en
hun familie. Deze maatregelen gaan over: hoe kan de zorg zo goed mogelijk doorgaan? Hoe voorkomen we besmetting
zoveel mogelijk? Je leest onze (actuele) maatregelen op onze website: http://bit.ly/2wRSrFS Siza biedt zorg- en
dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of
met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit meer dan vijftig locaties in Gelderland, waaronder Het Dorp en 's Koonings Jaght in
Arnhem, werken in totaal 2.500 medewerkers die voor ruim 3.000 cliënten maar één opdracht hebben: mensen met een
handicap zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en werken. Uiteraard met een
zorgvuldig oog voor ieders persoonlijke keuzes. Omdat niemand hetzelfde is.... Voor dit vrijwilligerswerk is een "bewijs van
goed gedrag" nodig.

Wijk
Schuyt graaf

Vacaturenummer
14831

Contactgegevens
Siza
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
www.sizavrijwilligers.nl
088-3779100
vrijwilligeinzet @siza.nl

