Vrijwilliger Woonbegeleidingscentrum Melick
Informatie
Plaats

Melick

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Vrijwilligerswerk

Uren

1 - 8 uur

Publicatiedatum

23-06-2017

Werk- en denkniveau

Anders

Sluitingsdatum

31-07-2019

Schaal

Vacature Tekst

Wie wil bewoners van ons woonbegeleidingscentrum (WBC) ondersteunen bij leuke activiteiten?
Bijvoorbeeld een keer per maand op zaterdagmiddag met een client deelnemen aan het Watsu zwemmen op
Hornerheide?
Informatie
In WBC Melick wonen 21 cliënten in 3 woongroepen. Midden in de wijk. De cliënten krijgen ondersteuning bij het wonen van
professionele begeleiders van PSW. Overdag gaan ze naar hun werk of dagbesteding.
Naar wie zijn we op zoek?
WBC Melick zoekt vrijwilligers die begeleiders willen ondersteunen bij uitstapjes (bijvoorbeeld concerten) en die met bewoners
leuke vrijetijdsactiviteiten willen ondernemen. Denk daarbij aan wandelen, winkelen, naar een sportwedstrijd gaan kijken, fietsen,
creatief bezig zijn of gewoon gezellig een praatje houden. Of een keer per maand op zaterdagmiddag met een client deelnemen
aan het Watsu zwemmen op Hornerheide? De vragen van de bewoners zijn heel verschillend. Als u interesse heeft, kijken we
samen welke vraag en welke cliënt het beste bij u past. In onderling overleg worden ook de dagen en tijden afgesproken.
Wat verwachten we van u?
PSW zoekt vrijwilligers die graag met mensen met een verstandelijke beperking werken en die willen bijdragen aan een leuke en
zinvolle vrijetijdsactiviteit. We verwachten dat de vrijwilliger respectvol omgaat met onze cliënt(en) en werkt volgens de visie (De
Taak) van PSW.
Wat heeft PSW te bieden?
PSW biedt leuk vrijwilligerswerk in een open organisatie waarin de bijdrage van elke vrijwilliger er toe doet en van meerwaarde is
voor de kwaliteit van leven van onze cliënten. PSW hanteert voor vrijwilligers een reiskostenvergoeding, een attentieregeling,
thema-avonden en een aansprakelijkheidsverzekering.
Heeft u interesse en/of wilt u meer informatie?
Dan horen wij dit graag van u!
Ons telefoonnummer is : 0475-300474. U kunt vragen naar Cindy Meevissen of Karin Craemers. Of mailen naar
k.craemers@psw.nl of c.meevissen@psw.nl

Competenties
Flexibiliteit
Integriteit
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
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