Voor Sint Jozef in Weerselo zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger
Zorggroep Sint Maarten vindt dat

Begin je dag goed!
(vrijdagochtend van 8.30-11.00 uur)

Wat is ‘t Binnenveld

ieder mens waardevol is. Daarom
heeft hij recht op zorg, liefde en
aandacht.
Wij zien een maatschappij voor ons
waarin mensen bewust in het leven
staan en dat leven samen delen. In

’t Binnenveld is een verpleeghuisafdeling voor cliënten met dementie. Onderdeel

onze 17 locaties (woon- en

van deze afdeling is de warme huiskamer waar we samen zorgen voor waardevolle

zorgcentra en verpleegcentra),

momenten voor de 8 bewoners. Voor deze doelgroep is het moeilijk om hun eigen
dag in te delen. ’t Binnenveld biedt liefdevolle zorg, rust en heeft aandacht voor de
bewoners.

Wat ga je doen
Als gastvrouw/ heer van afdeling ’t Binnenveld lever je een belangrijke bijdrage aan
een zinvolle start van de dag voor de bewoners.


Je heet iedereen welkom en geeft hen een warm ontvangst



Je verzorgt het ontbijt voor de bewoners en helpt, waar nodig, mee



Je bent het aanspreekpunt voor de bewoners in de huiskamer

verspreid over het land, gaan onze
bijna 2.350 medewerkers en 2.000
vrijwilligers dagelijks uit van de
kracht van mensen, hun
mogelijkheden en hun talenten. En
van de kracht van delen.
De locaties vormen samen met hun
sociaal-maatschappelijke omgeving
Leefwerkgemeenschappen in
Dinkelland-Tubbergen, Oldenzaal,
Losser, Gelderland en Friesland.
Deel je leven!

Wie zoeken wij
We zijn op zoek naar iemand met inlevingsvermogen, die rust uitstraalt en geduld
heeft. Je staat open om te leren hoe je belevingsgericht werkt om hiermee voor de
bewoners een gevoel van veiligheid te creëren.

Wat bieden wij jou
Als vrijwilliger maak je het verschil voor onze bewoners!
We geven je graag 4 redenen om je vandaag nog aan te melden:


Vrijwilligerswerk bij Sint Jozef geeft voldoening en waardering



Je kan je verder ontwikkelen middels workshops en trainingen



Je krijgt uitstekende voorzieningen zoals een uitnodiging voor een
jaarlijkse feestavond, een kerstpakket en mogelijke deelname aan een
collectieve zorgverzekering



Je werkt samen in een leuk team van professionals en vrijwilligers

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?
Heb je interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op met
Saskia Kloppers, Vrijwilligers Coördinator Sint Jozef via:
T. 06-12294557( appen mag ook!) of mailen naar
s.kloppers@zorggroepsintmaarten.nl

Om aan de slag te kunnen in de zorg is het belangrijk dat je beschikt over een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als het klikt en je bij ons aan de slag gaat als
vrijwilliger, vragen we je deze te overleggen. Natuurlijk betalen wij deze kosten.
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