Vrijwilligers Sint Joris
Vrijwilligers geven aandacht die de dag mooier maakt.
Daar zijn we bij Joris Zorg ontzettend blij mee!
Kom jij onze cliënten ook een warm hart toedragen?

Heb jij wat we zoeken?
Vind je het leuk om met ouderen om te gaan, ben je
betrouwbaar en behulpzaam en spreekt één van
onderstaande vacatures je aan?
Dan zijn onze mensen heel blij met jouw hulp!
Voor onze locatie Sint Joris in Oirschot zijn wij op zoek naar
vrijwilligers voor de volgende werkzaamheden:

Individuele begeleiding /samen wandelen
Voor verschillende bewoners van Sint Joris zijn we op zoek
naar een vrijwilliger. Een maatje, met wie de bewoner een
vertrouwensband op kan bouwen. Denk aan een praatje
maken, persoonlijke aandacht of samen wandelen.

Hulp bij eetmomenten
Samen eten is een belangrijk moment voor onze bewoners.
Om dit goed te laten verlopen zijn we op zoek naar
vrijwilligers die tijdens het middageten op maandag of als
inval bij het ontbijt, het middag of avondeten willen helpen.

Hulp bij activiteiten
Voor de volgende activiteiten zijn we op zoek naar
vrijwilligers die hierbij willen helpen:
Nagelstudio op dinsdagochtend
Bewegingsactiviteit op woensdagochtend

Jeu de Boules op woensdagmiddag
Filmmiddag op woensdagmiddag
Spreekt één van deze activiteiten je aan of wil je meer
informatie, we horen het graag!

Wij hebben voor jou
-

Een gezellige organisatie en goede begeleiding
Dankbaar werk: je helpt een ander echt vooruit!
De gelegenheid om talenten in te zetten
(Werk) ervaring opdoen
Korting op eten en drinken bij Joris
Voordelig sporten bij sportcentrum Laco
Attentieregeling, verzekering en… vrijwilligersfeest

Hebben we een match?
Neem dan contact op met Corina van Woensel of
Monique Nouwens.
Bel naar 0499 57 21 24 of stuur een mailtje naar
Corina.van.woensel@joriszorg.nl of
monique.nouwens@joriszorg.nl

We hebben je hart nodig!
Heb je tijd over voor een ander, maar heb je andere
suggesties? Als onze cliënten er blij van worden, is alles
bespreekbaar! Twijfel niet langer en laat het ons weten.
Bel 0499 57 21 24 of loop eens binnen.

