VRIJWILLIGE CHAUFFEUR
Taakomschrijving
Als chauffeur maak je deel uit van een vast team dat zich op verantwoordelijke wijze
inzet voor het sociaal vervoer van onze deelnemers. Je hebt het hart op de juiste plek en
specifieke affiniteit met de doelgroep. Europees rijbewijs B is verplicht. Als je met eigen
autorijdt, graag je verzekering (inzittende) en APK-keuring in orde.
Profiel
•
•
•
•
•

Nauwkeurig controleren van vervoersrooster;
Ophalen en thuisbrengen van deelnemers;
Proactief reageren op onvoorziene wijzigingen in het verkeer/planning;
Begeleiden/ondersteunen van voordeur naar auto en andersom;
Signaleren van behoeften/problemen.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•

Een vrijwilligersfunctie in een collegiale en leuke werkomgeving.
Reiskostenvergoeding (openbaar vervoerstarief, geldt ook voor OV-chipkaart);
Leuke uitjes, een gezellige jaarlijkse team dag en korting voor de twee jaarlijkse
evenementen KakelSensation en Plukdag.

Interesse?
Neem contact op met Jolanda Bogers (Jolanda@zorghoevekakelbont.nl)

VRIJWILLIGER ACTIVITEITEN
Taakomschrijving
Op alle dagen worden er activiteiten geboden aan onze deelnemers. Deze variëren van
geheugentraining tot het lezen van de krant of wandelen. Onze vrijwilligers bieden deze
activiteiten aan, met ondersteuning van onze beroepskrachten. Wij bieden vrijwilligers
een grote vrijheid in keuze van activiteiten.
Profiel
•
•
•

Affiniteit met de deelnemers van Hoeve Kakelbont;
Flexibel;
Continuïteit, zodat er een vast programma aangeboden kan worden.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•

Een vrijwilligersfunctie in een collegiale en leuke werkomgeving.
Reiskostenvergoeding (openbaar vervoerstarief, geldt ook voor OV-chipkaart);
Leuke uitjes, een gezellige jaarlijkse team dag en korting voor de twee jaarlijkse
evenementen KakelSensation en Plukdag.

Interesse?
Neem contact op met Jolanda Bogers (Jolanda@zorghoevekakelbont.nl)

VRIJWILLIGER ZORG-MOESTUIN
Taakomschrijving
Heb je groene vingers en kan je wat vrije tijd investeren in de begeleiding van de
deelnemers van Hoeve Kakelbont, bij het onderhouden van de moestuin? Door de
aandacht, de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers kunnen de bewoners
genieten van een gezonde activiteit in de buitenlucht en van het sociaal contact.
Jouw profiel:
•
•

Je hebt een voorliefde voor tuinieren, in het bijzonder de moestuin;
Flexibel.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•

Een vrijwilligersfunctie in een collegiale en leuke werkomgeving.
Reiskostenvergoeding (openbaar vervoerstarief, geldt ook voor OV-chipkaart);
Leuke uitjes, een gezellige jaarlijkse team dag en korting voor de twee jaarlijkse
evenementen KakelSensation en Plukdag.

Interesse?
Neem contact op met Jolanda Bogers (Jolanda@zorghoevekakelbont.nl)

VRIJWILLIGER HOUTBEWERKING
Taakomschrijving
Houd je van houtbewerken en kan je wat vrije tijd investeren in de begeleiding van de
deelnemers van Hoeve Kakelbont, door iets prachtigs te maken van hout? Door de
aandacht, de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers kunnen de bewoners
genieten van een gezonde activiteit in de buitenlucht en van het sociaal contact.
Jouw profiel:
•
•
•

Affiniteit met de deelnemers van Hoeve kakelbont;
Flexibel;
Ervaring met hout en gereedschap.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•

Een vrijwilligersfunctie in een collegiale en leuke werkomgeving.
Reiskostenvergoeding (openbaar vervoerstarief, geldt ook voor OV-chipkaart);
Leuke uitjes, een gezellige jaarlijkse team dag en korting voor de twee jaarlijkse
evenementen KakelSensation en Plukdag.

Interesse?
Neem contact op met Jolanda Bogers (Jolanda@zorghoevekakelbont.nl)

