Als jij in 1 keer Ranomi Kromowidjojo foutloos uit kunt spreken
zoeken we jou!
Vacat urenummer: 14536
Organisat ie: Siza
Wij zoeken een zwemmaatje dat op de maandagavond (recreatief dameszwemmen 16+ ) van 19:30 uur
tot 21:00/22:00 uur mee wil zwemmen bij zwembad De Koppel in Arnhem. Je toegangskaartje wordt
natuurlijk geregeld!

Werktijden
Door de week
's Avonds
Op maaandagavond

Uitgebreide taakomschrijving
Ik ben Fat iha, een vrouw van 34 jaar. Ik heb spasme, dat is een lichamelijke beperking waardoor ik niet
alleen kan gaan zwemmen. Zelf kan ik een heleboel maar soms zal ik wat onderst euning van je nodig
hebben: bijvoorbeeld even een arm t er onderst euning. Wat mij speciaal maakt is mijn vriendelijke lach en
gezellige houding. Zwemmen zorgt ervoor dat ik mij kan ont spannen en ik geniet van het sociale aspect er
van, maak jij dit voor mij mogelijk?

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je biedt onderst euning waar nodig is en je vindt het leuk om t e zwemmen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Fat iha woont bij Siza. Siza houdt van haar vrijwilligers! Daarom bieden we jou een mooie kerst at t ent ie, een
feest je op zijn t ijd, een keurige overeenkomst en nat uurlijk reiskost envergoeding. Per locat ie hebben we
een cont act persoon vrijwilligers (CPV), daar kun je t erecht met vragen. Goed geregeld dus.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Volwassenen met een lichamelijke beperking

Sector

Gezondheidszorg

Activiteit

Sport, spel en scouting

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst ja

Dagdeel

's Avonds

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige nee
Doelstelling organisatie
Siza biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit meer dan vijftig locaties in Gelderland, waaronder Het
Dorp en 's Koonings Jaght in Arnhem, werken in totaal 2.500 medewerkers die voor ruim 3.000 cliënten maar één opdracht
hebben: mensen met een handicap zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en
werken. Uiteraard met een zorgvuldig oog voor ieders persoonlijke keuzes. Omdat niemand hetzelfde is.... Voor dit
vrijwilligerswerk is een "bewijs van goed gedrag" nodig.

Wijk
Vacaturenummer
14536

Contactgegevens
Siza
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
www.werkenbijsiza.nl
088-3779100
vrijwilligeinzet @siza.nl

