Iets voor jou?

Vrijwilliger in de gehandicaptenzorg
Wil jij bijdragen aan extra aandacht voor onze bewoners door mee te helpen met een diverse activiteiten?
En heb je een zorgachtergrond en/of affiniteit met onze doelgroep? Dan is dit wellicht iets voor jou!

Joyce-House biedt 24 uurs zorg in een vertrouwde, huiselijke sfeer. Op elke locatie wonen gemiddeld 12
bewoners met een (meervoudig) complexe beperking. Je maakt deel uit van een betrokken zorgteam dat
gedurende de dienst de zorg heeft voor de bewoners. Binnen Joyce-House is wonen en dagbesteding
geïntegreerd.
Waar?
Je kunt kiezen uit een van de drie locaties: Smilde, Wolvega of Steenwijk.
Activiteiten
We hebben verschillende activiteiten waar we begeleiders voor zoeken, zoals:
✓ Muziek maken? Deel je muzikale talent met de bewoners en zorg voor blije gezichten
✓ Ben je creatief? Knutselen vindt iedereen leuk en een helpende hand is welkom
✓ Ervaring met dagbesteding? Onze bewoners zijn blij met een helpende hand
✓ Ga je graag naar buiten? Ga mee op avontuur in het bos of een uitstapje met onze bus
✓ Hou je van koken? We hebben een goed ingerichte keuken om samen te koken én te eten
✓ Gezelligheid? Kom es een uurtje voorlezen of een spelletje doen in de huiskamer
✓ Blokje om? Hoe fijn is het als je met 1 op 1 aandacht een eindje gaat wandelen
Andere ideeën? Denk met ons mee, onze bewoners waarderen liefdevolle aandacht en jouw tijd!
Ook vrijwilliger bij Joyce-House worden?
Heb je tijd en zin om een bijdrage te leveren aan nét dat beetje meer? Kom dan kennismaken met JoyceHouse. We hebben een vrijwilligerspool waar je je voor in kunt schrijven. Wat bieden we? Gezelligheid in
onze kleine woongemeenschappen. Blije gezichten en veel waardering.
Vrijwillig is niet vrijblijvend. De tijdsbesteding is aan jou: eens per week, of eens per maand, of flexibel
inzetbaar op een activiteit die bij jou past. We bieden jou een vrijwilligersvergoeding, passend bij jouw
bijdrage en inspanning.
Reageren
Past de omschrijving bij jou? Dan komen we graag met je in contact.
Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar sollicitatie@joyce-house.nl.
We lezen graag in jouw brief wie je bent en wat je meebrengt. Je CV is kort en bondig, hierdoor krijgen we
snel en gemakkelijk een beeld van jou als persoon!
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met de locatiemanager via het hiervoor genoemde
mailadres of via telefoonnummer 085-2730970.
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