Vrijwilliger Activiteitencentrum Herten (afdeling
Productie+)
Informatie
Plaats

Roermond

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Vrijwilligerswerk

Uren

3 - 7 uur

Publicatiedatum

26-01-2018

Werk- en denkniveau

Anders

Sluitingsdatum

31-07-2020

Schaal

Vacature Tekst

Gezocht
Vrijwilliger voor de productie + activiteit van Activiteitencentrum (AC) Herten

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zowel affiniteit hebben met onze doelgroep als ook met het aanleren en controleren van
industrieel werk en kopieerwerkzaamheden. Dagen of dagdelen worden in overleg afgesproken.

Informatie
AC Herten biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. AC Herten is onderdeel van PSW en ligt aan de
Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB te Herten/ Roermond. Als vrijwilliger kunt u helpen de vaardigheden en zelfstandigheid van
de cliënten te vergroten. Waar nodig aanwijzingen geven, een helpende hand bieden en cliënten van ideeën voorzien.
De activiteit is iedere werkdag van 09.00-16.00 uur geopend. Er is altijd een begeleider op de activiteit aanwezig.

Wat verwacht PSW van u?
AC Herten zoekt vrijwilligers die graag met mensen met een verstandelijke beperking werken en die willen bijdragen aan een fijne
en zinvolle dagbesteding voor onze cliënten. We gaan ervan uit dat de vrijwilliger respectvol omgaat met onze cliënten en werkt
volgens de visie (De Taak) van PSW.

Wat heeft PSW te bieden?
Leuk vrijwilligerswerk in een open organisatie met een goede werksfeer, waarbij de bijdrage van elke vrijwilliger ertoe doet.
Vrijwilligers kunnen echt iets betekenen voor de cliënten en bijdragen aan de kwaliteit van bestaan. Het werk als vrijwilliger bij
PSW biedt veel plezier en een grote voldoening en biedt de kans om ervaring op te doen met het werken met verstandelijk
beperkte mensen.
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PSW hanteert voor vrijwilligers een reiskostenvergoeding, een attentieregeling en een aansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u interesse, wilt u meer weten of eens komen kijken?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Resi Suilen, contactpersoon vrijwilligers AC Herten.
Telefoon: 06-51454663.
E-mail: r.suilen@psw.nl

Competenties
Integriteit
Inlevingsvermogen
Klantgerichtheid
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