MVT zoekt bestuurders
Vacat urenummer: 13719
Organisat ie: Mant elzorg & Vrijwillige T huishulp Arnhem
We zoeken twee nieuwe bestuursleden, die ons willen versterken. We vragen: af f initeit met de
ontwikkelingen op het sociaal domein, daadkracht, besluitvaardigheid, betrokkenheid en
bestuursvaardigheid. Kennis van PR en communicatie is een pré. Het bestuur werkt op vrijwillige
basis.

Werktijden
in overleg
8 u per maand

Uitgebreide taakomschrijving
De St icht ing Mant elzorg en Vrijwillige T huishulp Arnhem (MVT Arnhem) is hèt aanspreekpunt voor vragen,
informat ie, hulp en advies over mant elzorg en vrijwillige t huishulp in Arnhem. Het cent rale loket waar vraag
en aanbod samen komen.
We werken waar mogelijk wijkgericht en waar nodig st adsbreed.
Bij MVT Arnhem werken 10 (part t ime) beroepskracht en en daarnaast zijn zo’n 90 vrijwilligers act ief.
2018 is een overgangsjaar waarin we t oewerken naar een zelfst andig werkend t eam met meer
verant woordelijkheden en bevoegdheden.
Het best uur zal op afst and een regierol houden op het gebied van visie en
organisat iedoelst ellingen en bijdragen aan de st rat egie voor de langere t ermijn.
Voor meer informat ie kunt u cont act opnemen met Anke Lunenberg, voorzit t er, t elefoonnummer 06 510
822 52
Uw mot ivat iebrief + cv kunt u st uren naar info@mvt arnhem.nl
React ies zien we graag zo spoedig mogelijk t egemoet .

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
We vragen: affinit eit met de ont wikkelingen op het sociaal domein, daadkracht , besluit vaardigheid,
bet rokkenheid en best uursvaardigheid. Kennis van PR en communicat ie is een pré.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
We bieden: een bet rokken t eam van best uurders en medewerkers, dat zich ent housiast inzet voor onze
professionaliseringsslag.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Mantelzorgondersteuning

Activiteit

Bestuurswerk

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

6-10

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Werkdagen
Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem is een stichting die zich inzet voor de Arnhemse mantelzorgers en
(andere) kwetsbare groepen als ouderen, gehandicapten, mensen met een klein sociaal netwerk en mensen met een kleine
beurs. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 026-3703540.

Wijk
Vredenburg/Kronenburg

Vacaturenummer
13719

Contactgegevens
Mant elzorg & Vrijwillige T huishulp Arnhem
Slocht erenweg 40
6835 DX Arnhem
www.mvt arnhem.nl
Anke Lunenberg
06 510 822 52
info@mvt arnhem.nl

