VACATURE VRIJWILLIGERSWERK
Word jij een TelefoonSter?
Zorggroep Orion staat voor mensgerichte, kwalitatieve, geïntegreerde en integrale zorg. Elke
dag rekenen we op de enthousiaste inzet van ruim 280 vrijwilligers. Zonder hen zouden we
onze mensgerichte zorg en activiteiten nooit kunnen realiseren. Dank aan ieder van hen!
Maak jij mee het verschil?

TelefoonSter, wat is dat?
Wie een jaartje ouder wordt komt vaak ook minder buiten en heeft misschien minder sociale
contacten. Wie zich eenzaam voelt of nood heeft aan een zinvol gesprek, kan beroep doen op
een vrijwilliger. Met een kort (dagelijks) gesprek is de senior weer helemaal mee met de mens
en de maatschappij!

Jouw vrijwilligersprofiel
Je hebt graag contact met mensen en je vindt het belangrijk dat iedereen eens een praatje kan
doen? Je bent er van overtuigd dat de geestelijke gezondheid van de mens even belangrijk is
als het fysieke. Belangrijk is dat je een positief iemand bent met een luisterend oor.

Taak om te bellen naar je telefoonSter
Praat je graag en ben je sociaal voelend? Als vrijwillige beller en toekomstige TelefoonSter
wordt je gekoppeld met een persoon die ons contacteerde. Jouw warme stem zal de persoon
aan de andere kant van de lijn weer blij maken. Hij (of zij) kan zijn hartje weer eens luchten en
hij zal zich ook veilig voelen. En meer nog, ze voelen zich gewaardeerd en weer deel van de
maatschappij.
Jouw beloning is de dankbaarheid van de persoon aan de andere kant van de lijn. Klinkt dit
goed, dan is deze vrijwilligersvacature iets voor jou!

Vaardigheden





Je bouwt graag een persoonlijke band op.
Een gesprek gaande houden is geen probleem.
Je hebt een warme stem en een luisterend oor.
Je kan terugkoppelen naar je vrijwilligersbegeleider.

Tijdsinvestering
Deze taak doe je van thuis uit, meestal wekelijks op maandag tussen 9u en 10u een uurtje vrij
maken. Je krijgt een gsm toestel ter beschikking.

Wij bieden jou
Een professionele ondersteuning door middel van informatie, overleg en advies waar nodig.
Bovendien word je lid van een uitgebreide en enthousiaste vrijwilligersgroep. Je bent deel van
meer dan 280 vrijwilligers. We bieden je uiteraard een vrijwilligersverzekering aan en regelmatig
een bedankje en een drankje.

Adres
Lokaal dienstencentrum De Meerloop, Begijnhof, 2300 Turnhout.

Contactpersoon
Ik kijk er erg naar uit je te ontmoeten. Aarzel niet om me vrijblijvend te contacteren.
Vrijwilligerscoördinator Erica Baeck Erica.baeck@zorggroep-orion.be

