Vacature Gastvrouw/Gastheer
Het Toon Hermans Huis Arnhem, centrum voor leven met en na kanker, is op
zoek naar nieuwe gastvrouwen en/of -heren om ons vrijwilligersteam te
versterken.
Kanker zet je leven op zijn kop, het heeft enorme gevolgen. Niet alleen
lichamelijk, maar ook psychisch en sociaal, zowel voor (ex-)patiënten als voor
hun naaste omgeving. Iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten
is welkom in het Toon Hermans Huis Arnhem voor een luisterend oor, een
gesprek met lotgenoten, informatie over niet- medische zaken, deelname aan
activiteiten of om in stilte te verblijven.
Het uitgangspunt van het inloophuis is dat niets moet, maar veel kan. Als
gastvrouw/-heer ben je het gezicht van het huis, bied je een luisterend oor en
soms een arm om de schouder. Alle taken en verantwoordelijkheden zijn dan
ook gericht op het welbevinden van onze gasten en het creëren van een
warme, huiselijke omgeving voor hen.
Taken en verantwoordelijkheden:
¨ Het gastvrij ontvangen van de gasten
¨ Het zorgdragen voor een huiselijke sfeer
¨ Het informeren over de activiteiten en mogelijkheden in het huis
¨ Het verzorgen van koffie/thee
¨ Het beantwoorden van de telefoon
¨ Het doen van licht administratief werk zoals bijvoorbeeld het bijhouden
van het logboek of het maken van telefoonnotities, etc.
¨ Het geven van ondersteuning bij activiteiten en themabijeenkomsten
¨ Het geven van vrijblijvende informatie/voorlichting m.b.t. de sociale
kaart
¨ Het doen van licht huishoudelijk werk
Wat vragen wij:
¨ Affiniteit met de doelgroep
¨ Empathisch vermogen
¨ Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn
¨ Bij voorkeur flexibel inzetbaar zijn, af en toe in de avond of in het
weekend

¨ Aanwezig zijn bij deskundigheidsbevorderingen, intervisiegesprekken (2x
per jaar), voortgangsgesprekken (1x per jaar) en het gastvrouwen/heren
overleg (1x per 6 weken)
¨ Deelname aan interne trainingen/scholingen/intervisie
Wij bieden je vrijwilligerswerk in een informele en collegiale sfeer in een
enthousiast team van vrijwilligers. Als nieuwe gastvrouw/heer loop je eerst
twee keer mee met een ervaren gastvrouw. Mocht dit van beide kanten goed
bevallen, tekenen we een samenwerkingsovereenkomst en word je
ingeroosterd.
Alle gastvrouwen/heren volgen een verplichte basistraining van het IPSO. Je
kan ingeroosterd worden van dinsdag t/m vrijdag of van 9.30u tot 13.00u of
van 12.30u tot 16.15u
Ben je geïnteresseerd in deze functie of wil je meer informatie, mail naar
info@thharnhem.nl, o.v.v. vacature gastvrouw/gastheer. Of neem telefonisch
contact op met Hanneke van Woerden of Anje Andriessen, coördinatoren,
telefoon 026-21 33 196

