Vrijwilligers voor buitengastheer/vrouw
Standplaats: Refaja in Stadskanaal en Scheper in Emmen

Ben je enthousiast, gedreven en sta je midden in het leven … dan is
vrijwilligerswerk bij ons wellicht iets voor jou!
Functie-informatie
Ziekenhuislocaties Refaja en Scheper zoeken voor de afdeling Logistiek & Beveiliging per direct meerdere vrijwilligers
die zich willen inzetten voor de ondersteuning en begeleiding van bezoekers en patiënten op het buitenterrein.
De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn met name buiten bij de hoofdingang en richten zich op:

Visitekaartje en eerste aanspreekpunt namens de organisatie.

Hulp bij het begeleiden van bezoekers van en naar de auto.

Vragen beantwoorden en bezoekers wegwijs maken.

Begeleiden van patiënten naar de buiten gebouwen van het ziekenhuis terrein.

Patiënten begeleiden naar de receptie, eventueel met de tassen, koffer.

Wegbrengen en halen van de rolstoelen en rollators.

Gasten die willen roken verwijzen naar de daarvoor aangegeven plekken.
Je werkt in een zelfstandig werkend team onder aansturing van de coördinator vrijwilligers. Wij verwachten van je dat
je minimaal 1 dienst (3,5 uur) per week beschikbaar bent. Er wordt gewerkt met een vast opgezet rooster met de
volgende diensten en tijden; ochtenddiensten (8:30 tot 12:00 uur) en/of middagdiensten (12:30 tot 16:00 uur).
De afdeling
De afdeling Logistiek & Beveiliging maakt onderdeel uit van het Facilitair Bedrijf en bestaat uit de volgende disciplines:
goederenlogistiek, transport, receptie, beveiliging, milieu, BHV, repro, registratie gevaarlijke stoffen en de vrijwilligers.
Treant Zorggroep
Werk je bij Treant Zorggroep dan ga je voor vakmanschap en ben je oprecht betrokken bij patiënten, cliënten en
collega’s. Bij ons vind je een dynamische werkomgeving met een open sfeer, veel doorgroeimogelijkheden en korte
lijnen. Wij zijn duidelijk naar elkaar; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Ondernemerschap tonen
voor een beter resultaat en klanttevredenheid stellen we zeer op prijs. Met 260 medisch specialisten en 6300
medewerkers zijn we de grootste werkgever van ons verzorgingsgebied. Samen werken we aan de zorg voor de
300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. Vanuit 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor
verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg leveren we de zorg die aansluit op wat de mensen in de regio nodig hebben.
Dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is.
Jouw profiel
- Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk.
- Je bent sociaal vaardig en hulpvaardig.
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
- Je bent representatief.
- Je kunt gebonden aan eigen taken en verantwoordelijkheden solistisch en zelfstandig werken.
- Je bent fysiek in staat om te kunnen lopen met een patiënt aan de arm of om een rolstoel te duwen.
- Je bent in staat om als vrijwilliger te werken binnen een professionele omgeving.
- Je herkent je in onze kernwaarden: betrokken, duidelijk en ondernemend.
Arbeidsvoorwaarden
Je werkt volgens afspraken die in het vrijwilligerscontract worden vastgelegd.
Informatie en sollicitatieprocedure
Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met:
locatie Refaja: Savio Mittendorff, teamleider Logistiek, telefoonnummer 06 23 75 67 83.
locatie Scheper: Antoon van Melis, teamleider Logistiek & Beveiliging, telefoonnummer 06 51 05 95 18.

