Medewerker inloophuis dak- en thuislozen
Vacat urenummer: 13059
Organisat ie: St icht ing Kruispunt
Als vrijwilliger bij Kruispunt help je, onder leiding van een gastvrouw/heer, bij de ontvangst van de daken thuisloze medemens. Je zorgt voor de kof f ie en thee, helpt bij de bereiding van maaltijden, doet
samen met collega- vrijwilligers de af was en je knoopt een praatje aan met onze bezoekers.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
Ochtend, 's Avonds, in overleg
1 à 2 dagdelen per week

Uitgebreide taakomschrijving
Je werkt met een boeiende doelgroep en geen dag is het zelfde. Met elkaar, past ores, gast vrouwen/heren
en vrijwilligers, zorgen we voor een ont spannen en goede sfeer. Er is alt ijd veel humor en plezier onder de
bezoekers en medewerkers. Jij mag daarin een heel eigen plek innemen. Er is ruimt e voor een ieder met
zijn of haar eigen t alent en en die mogen worden ingezet .

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
We vragen geen specifieke kennis, maar wel levenservaring. Je bent ruimdenkend en hebt begrip voor de
levenssit uat ie van de bezoekers. Je kunt op een goede, open manier, zonder oordeel, omgaan met de
bezoekers.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je krijgt de kans om bijzondere mensen t e ont moet en. Je blik wordt bij ons zeker verruimd en er heerst
een pret t ige werksfeer. Elk jaar wordt er een vrijwilligersuit je georganiseerd.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Daklozen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Barwerk

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

6-10

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

nee

Dagdeel

Ochtend, 's Avonds, in overleg

Verzekering

Onbekend

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Geschikt voor anderstalige

ja

Onkostenvergoeding

nee

Doelstelling organisatie
Stichting Kruispunt ontvangt dagelijks, behalve op zondag, dak- en thuislozen tijdens de inloop van 10 tot 13 uur en van
16.30 tot 19.30 uur. Vrijwilligers helpen met de koffie en thee en de maaltijden. Daarnaast knopen zij een praatje aan met de
bezoekers. Het contact van mens tot mens is zeker zo belangrijk als de warme koffie die geschonken wordt.
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Klarendal
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Contactgegevens
St icht ing Kruispunt
Spoorwegst raat 13
6828 AM Arnhem
www.st icht ingkruispunt .nl
Connie Vliek
026-4433072
st icht ingkruispunt @planet .nl

