VACATURE VRIJWILLIGERSWERK
Af en toe rondje bardienst
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
Iedereen kan dit, want met de hulp van de verantwoordelijke en je collega vrijwilligers leer je je
taken snel kennen. Belangrijk is dat je positief in het leven staat want in ’t Kaffee valt altijd wel
iets te beleven.

Taak rondje bardienst
Praat je graag en ben je sociaal? De vrijwilligers schenken drankjes in, praten met de klanten
en houden alle tafels piekfijn. ’t Kaffee in woonzorgcentrum De Wending wordt elke namiddag
opengehouden door vrijwilligers. Dit is een leuke ploeg aan vrijwilligers die hiervoor zorgen.
Ben je graag onder de mensen en bedien je iedereen met een glimlach, dan krijg je een glimlach
terug en is deze vrijwilligersvacature iets voor jou!

Vaardigheden
•
•
•
•
•

Communicatie
Organiseren
Hygiënisch
Klantvriendelijk
Omgaan met geld

Tijdsinvestering
Helemaal af te spreken. Specifiek zijn we
op zoek naar iemand voor dinsdag,
donderdag en in het weekend. De keuze
hoeveel en wanneer is aan jou.

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

