Groene vingers gezocht!
Vacat urenummer: 13319
Organisat ie: Bruishuis -onderdeel van Philadelphia zorgWij zoeken vrijwilligers die graag met onze cliënten buiten zijn en hun handen uit de mouwen willen
steken. Lekker in de tuin werken, wieden veen, groenten telen en ondertussen gezellig kletsen en
samenzijn.

Werktijden
Door de week
Ochtend, Overdag, in overleg
Maandag t/m vrijdag. De werktijden zijn van 9:00 tot 15:00 uur. Het is ook mogelijk om een enkel dagdeel of dagdelen
te komen werken

Uitgebreide taakomschrijving
In het Bruishuis hebben we een pracht ige moest uin. In deze moest uin werken cliënt en die bij ons
dagbest eding krijgen. Zij kweken en oogst en heerlijke verse st adsgroent en.
De opbrengst wordt gebruikt door de koks in het rest aurant van het Bruishuis om de heerlijkst e verse
gerecht en t e bereiden.
We zoeken vrijwilligers die onze t uin mede willen onderhouden en de cliënt en mee willen " helpen" op hun
eigen niveau.
Het is een act ivit eit voor onbepaalde t ijd, voor doordeweeks, met een aant al uren zijn we al erg geholpen.

.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je bent sociaal vaardig, kunt gest ruct ureerd werken en hebt inlevingsvermogen.
Een gevoel voor humor is ook welkom!

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Het werk biedt je een zinvolle, nut t ige invulling van de dag. Daarnaast bezorg je de cliënt en een fijne t ijd
door samen in de t uin t e werken.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een verstandelijke
beperking

Sector

Verstandelijk beperkt

Activiteit

Natuurwerk

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

1-5

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

Ochtend, Overdag, in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor
anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Verzorgen van dagbesteding en leerwerk-trajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Contactgegevens
Bruishuis -onderdeel van Philadelphia zorgAkkerwindest raat 1
6832 CR Arnhem
ht t p://www.philadelphia.nl
Whit ney Jansen
06-55490969
w.jansen2@philadelphia.nl

