Vacature vrijwilliger
4 uur per maand
Al meer dan 10 jaar ondersteunt en begeleidt JuniorCare kinderen en gezinnen die geconfronteerd worden met een
autisme spectrum stoornis of een andere beperking. JuniorCare heeft een team deskundige, enthousiaste, creatieve,
kind- en gezinsgerichte medewerkers. Deze coaches hebben minimaal een HBO-opleiding in de richting pedagogiek
of sociaalpedagogisch hulpverlener met relevante ervaring. Professionaliteit en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke
kernwaarden.
JuniorCare werkt in de regio’s Hart van Brabant, West Brabant-Oost en Zuid Oost Brabant. Vanuit het bedrijfsbureau
dat zich in Tilburg bevindt, worden de coaches ondersteund en begeleid. JuniorCare werkt veelal ambulant, maar ook
groepsgericht binnen haar locaties.
Eenmaal per maand biedt JuniorCare voor gezinnen een logeerweekend aan. Het doel hiervan is dat onze cliënten
een ontspannen weekend hebben, waar in een veilige omgeving met geschoolde begeleiding wordt gewerkt aan
hulpvragen, zoals het vergroten van sociale vaardigheden. Zowel voor de kinderen die meegaan als voor de rest van
het gezin wordt deelname aan een logeerweekend als ontspannend ervaren. Onze medewerkers werken maandelijks
met veel plezier het logeerweekend. Word jij de vrijwilliger waar wij naar op zoek zijn en wil jij bijdragen aan een fijn
en ontspannen logeerweekend voor onze cliënten? Als vrijwilliger zorg je ervoor dat onze medewerkers alle zorg
gedurende het weekend op de cliënten kunnen richten, waardoor zij een onvergetelijk weekend zullen beleven!

Wij zoeken
Een enthousiaste vrijwilliger die eenmaal per maand op vrijdagmiddag ondersteunde taken wil verrichten ter
voorbereiding op het logeerweekend.

Inhoud van de functie
-

Boodschappen en kratten verdelen en vervoeren naar het logeren
Inchecken en sleutels ophalen bij de receptie
Boodschappen verdelen in de huisjes
Bedden opmaken

Functie-eisen
- In het bezit van een Rijbewijs B en beschikking over een auto
-

Je bent een enthousiast en ondernemend met goede mondelinge vaardigheden.
Beschikbaarheid eenmaal per maand op vrijdag, tijden in overleg

Wat bieden wij?
Het betreft een functie van 4 uur per maand.

Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot de personeelsadviseur Nadine van Wezel. Telefoonnummer 0137370166. Voor meer informatie over JuniorCare kijk op www.juniorcare.nl

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, richten aan Nadine van Wezel, onder vermelding van ‘sollicitatie
Junior Coach team Hart van Brabant. Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelszaken@juniorcare.nl
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.
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