VRIJWILLIGERSVACATURE
Locatie De Meander
Per direct. is er een vacature voor de functie van
Vrijwillige Gastvrouw
Functie-inhoud
Wij zijn op zoek naar een aantal trouwe vrijwilligers die onze cliënten,
beroepskrachten en bezoekers het gevoel geven welkom te zijn. Als
gastvrouw/gastheer fungeer je als eerste aanspreekpunt van ons WoonZorgcentrum. Je begeleidt cliënten en bezoekers op fijne wijze, je beantwoordt
vragen en verwijst door naar de juiste personen. Tevens zorg je ervoor dat de
ontvangstruimte er netjes en verzorgd uitziet. Deze werkzaamheden worden
afgewisseld met telefoonverkeer, behandelen van e-mails en lichte administratieve
werkzaamheden. Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je
een echte duizendpoot bent, makkelijk kunt schakelen en van aanpakken weet.
In overleg minimaal 1 dagdeel (4 uur aansluitend) per week en maximaal 3 dagdelen
per week inzetbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Deze vacature betreft vrijwilligerswerk, wij vragen u alleen te reageren wanneer u
voor een langere periode op vrijwillige basis inzetbaar bent.
Functie eisen
 Je bent gastvrij, representatief en goed georganiseerd.
 Je hebt een fijne duidelijke telefoonstem.
 Je kan goed overweg met de telefoon, email en computer.
 Je hebt affiniteit met de doelgroep.
 Je kunt een rolstoel duwen.
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als
mondeling.
 Je bent behulpzaam, prettig in de omgang en kan goed samenwerken met
collega vrijwilligers en beroepskrachten.
Wij bieden
 een W.A.-verzekering;
 een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daar voor in aanmerking komt;
 een jaarlijks vrijwilligersfeest;





een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;

Informatie
Herkent u zich in dit profiel ? Kent u iemand die uitstekend op deze plek zou passen?
Voor meer informatie en sollicitatie kunt u contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator Willeke Meyer. Zij is bereikbaar van dinsdag tot en met
donderdag via telefoonnummer 0180-441500 of via wmeyer@zellingen.nl.

VRIJWILLIGERSVACATURE
Locatie de Meander
Per direct zijn er vacatures voor de functie van

Maaltijd bezorger bij cliënten in de wijk
Functie-inhoud
Via de Zellingen hoogstpersoonlijk zijn er maaltijden te bestellen voor cliënten in de wijk.
U als vrijwilliger bezorgt op afroep maaltijden thuis bij cliënten in Nieuwerkerk aan den
IJssel. U maakt hiervoor gebruik van een auto van Zellingen. Het kunnen koude of warme
maaltijden zijn. Koude en warme maaltijden zouden bezorgd moeten worden tussen
12.00 uur en 14.00 uur. Contact met de cliënt, voordoen hoe een maaltijd in een
magnetron wordt opgewarmd en uitleg over hoe een maaltijd te kiezen, zou onderdeel
van de bezorgservice kunnen zijn.
Wij zoeken vrijwilligers die

een klantvriendelijke benadering hebben;

een grote mate van zelfstandigheid bezitten;

in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;

een representatieve uitstraling hebben;

een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bezitten;

een VOG moeten overhandigen ( de Zellingen betaald hiervoor de kosten).
Wij bieden

een W.A.- verzekering;

een reiskostenvergoeding, indien u verder dan 5 km van de instelling woont;

een jaarlijks vrijwilligersfeest;

een prettige werkomgeving.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coördinator Vrijwilligerswerk Willeke
Meijer. Zij is bereikbaar van dinsdag t / m donderdag van 8.00-16.30 uur via
telefoonnummer 0180-441500, of via wmeyer@zellingen.nl

Maaltijdenbezorger m/v

Wij zoeken vrijwilligers in bezit van een auto die willen helpen om maaltijden te bezorgen
vanuit De Meander. Elke dag moeten er maaltijden rondgebracht worden in de
omliggende wijken. Dit zijn maaltijden voor mensen die zelf niet meer koken. Mocht u
interesse hebben om dit één of misschien meerdere dagdelen te doen, dan nodigen wij u
uit om te reageren.
Wij zoeken vrijwilligers die:






affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn;
in bezit van een rijbewijs en auto;
tijd vrij kunnen maken van 11.30 tot 13.30 uur.

Wij bieden:








een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
kilometervergoeding.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willeke Meijer. Zij is bereikbaar op
dinsdag en vrijdag via telefoonnummer 0180 – 441 500.

Per direct is er een vacature voor de functie van

Vrijwilliger voor hulp bij de maaltijd

Functie-inhoud

U wordt gekoppeld aan een cliënt die moeite heeft om zelfstandig de middagmaaltijd te
nuttigen. De tijd is van 12.00 tot 13.00 uur.

Wij zoeken vrijwilligers die:





affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn & enthousiast zijn;
eventueel met een rolstoel kunnen rijden.

Wij bieden:







een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
passende begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Willeke
Meijer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0180 - 441 500.

Vervoeren en begeleiden van cliënten
Wij zoeken vrijwilligers die willen helpen om cliënten van en naar huis te brengen, als ze
in het restaurant van De Meander de maaltijd hebben genuttigd. Voor cliënten die in de
buurt van De Meander wonen en nog goed ter been zijn betekend dit dat de vrijwillger
meeloopt/begeleid. Voor cliënten die verder weg wonen betekend dit dat de vrijwillger de
cliënten ophaalt en weer wegbrengt met een auto van de Meander.
Mocht u interesse hebben om dit één of misschien meerdere dagdelen te doen, dan
nodigen wij u uit om te reageren.
Wij zoeken vrijwilligers die:






affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig zijn;
in bezit van een rijbewijs;
tijd vrij kunnen maken van 11.30 tot 13.30 uur.

Wij bieden:








een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;
kilometervergoeding.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willeke Meijer. Zij is bereikbaar op
dinsdag en vrijdag via telefoonnummer 0180 – 441 500.

Vrijwilliger voor de PG-afdeling De Meander
De psychogeriatrische afdeling van De Meander bestaat uit vier woonunits. In elke
woonunit verblijven zeven cliënten. De woonunit bestaat uit één gezamenlijke huiskamer
en zeven appartementen.

Functie-inhoud
Voor de cliënten op de PG-afdeling worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Onder
andere stoelgym, ballonspel, voorlezen, bingo, sjoelen, bloemschikken ect.
Ook wordt er op de afdeling gekookt en gebakken. Tevens vinden onze clienten het fijn
om af en toe een wandeling te maken of een bezoekje aan de markt te brengen. Ter
ondersteuning van één of meerdere van deze activiteiten zijn wij op zoek naar
vrijwilligers.

Wij zoeken vrijwilligers die:






affiniteit hebben met de doelgroep;
respect hebben voor de cliënt;
grote mate van zelfstandigheid bezitten;
geduldig en enthousiast zijn;
een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bezitten.

Wij bieden:







een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie- en inwerkperiode;
goede begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving;

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Willeke
Meijer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0180 – 441 500.

Vrijwilliger voor persoonlijk bezoek De Meander
Functie-inhoud
U wordt gekoppeld aan een cliënt. In overleg met de cliënt wordt een dag en een tijd
afgesproken waarop het bezoek plaats vindt. U bespreekt met de cliënt welke activiteiten
u samen gaat ondernemen. Dat kan zijn, een wandeling maken, kopje koffie drinken, de
krant voorlezen, samen naar de markt of een spelletje doen.

Wij zoeken vrijwilligers die:
• affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
• respect hebben voor de cliënt;
• geduldig zijn & enthousiast zijn;
• eventueel met een rolstoel kunnen rijden.

Wij bieden:
• een W.A.- verzekering;
• een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daar voor in aanmerking komt;
• een jaarlijks vrijwilligersfeest;
• een goede introductie- en inwerkperiode;
• passende begeleiding en ondersteuning;
• een prettige werkomgeving.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Willeke
Meijer. Zij is bereikbaar op donderdag via telefoonnummer 0180 – 441 500.

Vrijwilliger voor ziekenhuisbegeleiding De Meander
Per direct is er een vacature voor de functie van
Vrijwilliger voor ziekenhuisbegeleiding De Meander
Functie-inhoud
De cliënt begeleiden en tot steun zijn bij een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis. U
gaat altijd met een taxi of rolstoeltaxi en u wordt door het verzorgende personeel
ingelicht.
Wij zoeken vrijwilligers die:







affiniteit hebben met de ouder wordende mens;
respect hebben voor de cliënt;
geduldig en enthousiast zijn;
met een rolstoel kunnen rijden;
de Nederlandse taal goed beheersen.
goed kunnen luisteren.

Wij bieden:







een W.A.- verzekering;
een gedeeltelijke reiskostenvergoeding, indien u daarvoor in aanmerking komt;
een jaarlijks vrijwilligersfeest;
een goede introductie;
passende begeleiding en ondersteuning;
een prettige werkomgeving.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator Willeke
Meijer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0180 - 441 500.

