Gek op knutselen en handwerken?
Vacat urenummer: 14290
Organisat ie: Wonen bij Sept ember
Vrijwilliger voor het knutselen op donderdagochtend in Velp. In ons woonhuis in Velp zoeken we
iemand die houdt van handwerk en knutselen en het leuk vindt om dit af en toe met onze bewoners te
doen, het lief st op donderdagochtend, in verband met andere dagelijkse bezigheden van onze
bewoners.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
Gehele dag, Ochtend, Overdag, 's Avonds, in overleg
in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Bij Sept ember wonen mensen met geheugenproblemen (dement ie). Zij runnen hun huishouden samen
met de hulpverleners en vrijwilligers. Hulpverleners en vrijwilligers doen de huishoudelijke act ivit eit en, zoals
de was, koken, een brief post en of boodschappen doen, dus samen met de bewoners. Zij bieden een
warm, gezellig, huiselijk en veilig huis en richt en zich op wat de bewoners nog wel kunnen. Wij bieden de
facilit eit en voor bewoners om hun leven op een volwaardige en act ieve manier t e leiden.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
De vrijwilliger bepaalt zelf zijn t ijden, uit eraard in overleg. De uren die je als vrijwilliger wilt en kunt werken
mogen wekelijks verschillen. Je draait mee in het t eam van zorgverleners en vrijwilligers. Collega’s van
Sept ember zorgen voor een inwerkprogramma en bieden onderst euning waar nodig.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Fijne cont act en

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Ouderen

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Creatief

Aantal vrijwilligers

1-5

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

Gehele dag, Ochtend, Overdag, 's Avonds, in
overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

ja

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor
anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Bij September wonen mensen met dementie, zoals Alzheimer, in woonhuizen waar liefde, aandacht, betrokkenheid en
gezelligheid voorop staan. September maakt kleinschalig wonen met particuliere zorg mogelijk voor een bredere groep dan
alleen vermogende mensen. Wij doen dit door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
14290

Contactgegevens
Wonen bij Sept ember
Arnhemsest raat weg 354
6881 NK Velp
www.wonenbijsept ember.nl
T rea Bosman
0885721283
t rea.bosman@wonenbijsept ember.nl

