Is koken jouw hobby? Word dan kok bij ons in het gezellige
eetcafé!
Vacat urenummer: 13706
Organisat ie: RIBW Presikhaaf Spijkerkwart ier
Wij zoeken (per direct) een vrijwilliger die het leuk vindt om voor een groep cliënten te koken in ons
eetcaf é. Z elf kan jij ook genieten van je eigen kookkunsten onder het genot van een babbeltje en
praatje met de bezoekers. S oms vinden bezoekers het ook leuk om je mee te helpen met koken. De
groep bestaat uit maximaal 15 cliënten.

Werktijden
In het weekend
Overdag, 's Avonds
In samenspraak wordt de frequentie van de zaterdagen besproken.

Uitgebreide taakomschrijving
Je begint je zat erdag middag om 15:00 uur. Je st art op de locat ie van het eet café om t e invent ariseren
hoeveel bezoekers er zich hebben aangemeld om mee t e et en en om een boodschappenlijst je op t e
st ellen. Vervolgens haal je de boodschappen (Supermarkt op loopafst and) en st art je met het bereiden
van de maalt ijd. Om 17:30 uur wordt er geget en met een t oet je en kop koffie na. Samen met de bezoekers
wordt de t afel weer afgeruimd en de keuken weer net jes gemaakt . De dag eindigt om 19:00 uur.
De gehele t ijd is er RIBW begeleiding aanwezig, voor ext ra onderst euning en beheer van de kas.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Wat wel handig is dat je enige kookervaring hebt en je kan houden aan hygiënevoorschrift en.
Je mag zelf bepalen wat je wil bereiden mit s je rekening kan houden met event uele eet wensen zoals
veget arisch, halal en allergieën.
Verder moet je zelfst andig t e werk kunnen gaan en het leuk vinden om met mensen om t e gaan. Onze
cliënt en hebben een psychiat rische acht ergrond.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Het is een gezellige bezigheid en je ont moet leuke mensen met ieder een ander levensverhaal. Je wordt
ingewerkt en je krijgt reiskost en vergoed. Uit eraard krijg je waardering van de bezoekers voor de lekkere
maalt ijd die jij hebt bereid. Iedere maand komen wij samen met andere vrijwillige koks om de st and van
zaken t e bespreken, waar we ook jouw input zeer waarderen.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een psychische beperking

Sector

Psychisch beperkt

Activiteit

Koken

Aantal vrijwilligers

6-10

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

Werkdagen

In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

Overdag, 's Avonds

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

11-50

Geschikt voor anderstalige ja
Doelstelling organisatie
RIBW Arnhem Presikhaaf Spijkerkwartier biedt specialistische begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen met
een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving. We
werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is.

Wijk
Presikhaaf

Vacaturenummer
13706

Contactgegevens
RIBW Presikhaaf Spijkerkwart ier
Johan de Wit t laan 316
6828 WZ Arnhem
www.ribwavv.nl
Lot t e Jacobs
0615822964
l.jacobs@ribwavv.nl

