VACATURE VRIJWILLIGERSWERK
Hart voor zorg en gezelschap
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?

Jouw vrijwilligerservaring
Je bent graag bij senioren en praat graag over koetjes en kalfjes. Je verwent ze graag met
een tasje koffie of bijvoorbeeld met een fruitschaaltje. Je zet graag andere mensen eens in de
bloemetjes voor hun verjaardag. Belangrijk is dat je een vrolijk iemand bent met een luisterend
oor.

Taak Hart voor zorg en gezelschap
Praat je graag en ben je sociaal? Bij deze taak schenk je vooral tijd en gezelschap aan onze
bewoners. En dit terwijl er samen een activiteit gedaan wordt zoals iets knutselen, samen iets
klaar maken, bewegen enzovoort. Je doet dit niet alleen want deze taakjes worden in team
opgenomen. Jouw beloning is een warm glimlach van de bewoner.
Klinkt dit goed, dan is deze vrijwilligersvacature iets voor jou!

Vaardigheden





Communicatie
Luisteren
In team werken
Organiseren

Tijdsinvestering
Helemaal af te spreken, samen met het team.

Wij bieden jou
Een professionele ondersteuning in een aangename sfeer. Een korte opleiding voor je specifieke
taak en bovendien word je lid van een uitgebreide en enthousiaste vrijwilligersgroep. We bieden
je uiteraard een vrijwilligersverzekering aan en regelmatig een bedankje.

Wie en wat is woonzorgcentrum De Wending?
Woonzorgcentrum De Wending biedt aangepaste zorg voor senioren met een lichamelijke
zorgbehoefte. We creëren een warme thuisomgeving en hebben oog voor de persoonlijke
wensen en behoefte van de senior.
Alle medewerkers en vrijwilligers werken samen aan een warme zorg voor iedereen. Meer info
en adres kan je hier vinden.

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

