Chauffeur voor onze cliënten
Vacat urenummer: 14534
Organisat ie: Pro Persona locat ie Wolfheze
Het met een personenbus vervoeren van cliënten van Pro Persona-Wolf heze naar een andere plaats
waar ze naar dagbesteding gaan.

Werktijden
Door de week
in overleg
Dinsdagmiddag en/of woensdag van 10.30 tot 17.00 uur.

Uitgebreide taakomschrijving
Als vrijwillige chauffeur draag je bij aan de posit ieve gezondheid van de cliënt en in Wolfheze. Je brengt ze
naar werk en dagbest eding in b.v. Arnhem en elders wat voor onze cliënt en erg belangrijk is voor het
herst el.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
In bezit zijn van rijbewijs.
Bet rouwbaar en empat hisch zijn naar de cliënt en.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Je bent als chauffeur een luist erend oor en voor de cliënt en een belangrijk cont act .

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een psychische beperking

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Chauffeurswerk

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie

Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het gebied van specialistische
geestelijke gezondheid. Wij behandelen cliënten van alle leeftijden. Dit doen we met ruim 3000 professionele medewerkers
zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan, kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen
worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Ons doel is om met een
breed aanbod van behandelingen, variërend van eHealth modules tot intensieve behandelsessies, cliënten te helpen beter
te worden of zich beter te voelen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren. www.propersona.nl Pro
Persona wil een organisatie zijn die excellente zorg verleent. Voorop staan een goede kwaliteit van management en
medewerkers, een open en actiegerichte cultuur, langetermijngerichtheid en continue verbetering en vernieuwing. Een
ambitieuze doelstelling, waarvoor we jou hard nodig hebben! Wil ook jij graag een actieve bijdrage leveren, aarzel dan niet
en solliciteer!

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
14534

Contactgegevens
Pro Persona locat ie Wolfheze
Wolfheze 2
6874BE Wolfheze
www.propersona.nl
T om Felder
0264833281
vrijwilligerswerk.wolfheze@propersona.nl

