Pianist of gitarist
Vacat urenummer: 2356
Organisat ie: DrieGast huizenGroep (St icht ing Cat harina)
Pianist / gitarist die kan spelen bij kerkdiensten en religieuze bijeenkomsten. S peel je een ander
muziekinstrument, dan ben je van harte welkom om te komen spelen op een van onze huiskamers.

Werktijden
Door de week
Overdag
Kerkdienst op vrijdag van 10.15 tot 11.30 uur of zondag 9.30 tot 12.00 uur. In de huiskamers tijd in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Pianist / git arist die kan spelen bij kerkdienst en en religieuze bijeenkomst en. Ook zoeken wij een pianist of
git arist die af en t oe kan invallen. We kunnen op alle locat ies muzikant en gebruiken, denk hierbij aan de
huiskamers.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je speelt piano of git aar of een ander inst rument .

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Door jouw spel maak je de kerkdienst (of hun dag) een st ukje mooier. De mensen zullen het zeker
waarderen.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Ouderen

Sector

Ouderenwerk

Activiteit

Kunst/cultuur

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

Overdag

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie

Onder DrieGasthuizenGroep (stichting Catharina) vallen: het verpleeghuis Heijendaal aan de Sint Elisabethshof 201,
Dagopvang de Bonte Specht aan de Beekstraat 40, Woonzorgcentrum Hoogstede aan de Utrechtseweg 265,
Woonzorgcentrum Klingelpoort aan Het Maïsveld 1-49, Woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg 485
en Woonzorgcentrum Westerkade, Westervoortsedijk 12. Meer informatie over de mogelijkheden binnen de verschillende
locaties kunt u krijgen bij de vrijwilligerscoördinator.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
2356

Contactgegevens
DrieGast huizenGroep (St icht ing Cat harina)
Sint Elisabet hshof 201
6812 AX Arnhem
ht t ps://www.driegast huizengroep.nl/
Piet a van der Donk
026 3549090
piet a.vanderdonk@driegast huizengroep.nl

