Trajectbegeleider voor vrijwilliger in de hulpverlening
Vacat urenummer: 13648
Organisat ie: SWOA
In deze f unctie ben je samen met een beroepskracht verantwoordelijk voor het maken van
koppelingen tussen vrijwilligers en deelnemers. Naast het maken van koppelingen ben je ook een
aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Als t raject begeleider ''vrijwilliger in de hulpverlening'' word jij blij van het maken van de juist e koppelingen
t ussen vrijwilligers en deelnemers. Jij werkt nauw samen met een seniorenadviseur en zorgt ervoor dat de
processen in het t raject vloeiend verlopen. Als t raject begeleider ben je een aanspreekpunt voor de
vrijwilligers en onderst eun je de beroepskracht waar het nodig is. Ook onderst eun je de vrijwilligers
zodanig dat zij zelfst andig hun werk kunnen doen.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Je bent bet rouwbaar en voelt je verant woordelijk voor de op je genomen t aak. Je gaat zorgvuldig om met
informat ie voor en over derden.
De t raject begeleider beschikt over t act en respect voor de deelnemer en de vrijwilliger en is in st aat een
vert rouwensrelat ie met hen op t e bouwen. Eigenschappen als inlevingsvermogen, kunnen luist eren,
mot iveren, st imuleren, confront eren en voorkomen van conflict en zijn hierbij van belang. Daarnaast heb je
goede ont wikkelde sociale en communicat ieve vaardigheden. Jij bent een echt e init iat iefnemer en bent
minst ens t wee dagdelen beschikbaar.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Afwisseling in t aken zorgt ervoor dat het werk leuk en boeiend blijft . De visie die SWOA hant eert zorgt
ervoor dat vrijwilligers op dezelfde manier behandeld worden als iedere andere beroepskracht . Het maken
van de juist e mat ches zal ervoor zorgen dat je voldoening haalt vanuit het werk die je verricht .

Biedt de organisatie scholing aan?
Vacature

Organisatie

Doelgroep

Ouderen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Coördinatie/organisatie

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert je te ontdekken
wat je nog wél kan en je talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
13648

Contactgegevens
SWOA
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
www.swoa.nl
Silvio de Brit o Caio
026-3272266 / 06-11781070
vrijwilliger@swoa.nl

