Werken als vrijwilliger bij Zorgsaam?
Op ziekenhuislocaties De Honte in Terneuzen en Antonius in Oostburg zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Het team bestaat uit 75 vrijwilligers, van alle leeftijden. Dagelijks zetten de
vrijwilligers zich in voor onze patiënten en bezoekers. Vrijwilligers zijn actief binnen de (poli)klinieken
en in de centrale hal. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar en iedere vrijwilliger biedt op zijn of haar eigen
manier een bijzondere toegevoegde waarde. De sfeer binnen het team vrijwilligers is gastvrij en
gezellig. We zorgen er voor dat onze vrijwilligers zich welkom voelen en dat het hen aan niets
ontbreekt om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Jouw baan







Jouw gastvrije en positieve uitstraling maakt dat de bezoekers en patiënten zich welkom voelen;
Jij bent het aanspreekpunt voor bezoekers en patiënten en verwelkomt hen, verstrekt informatie of
wijst de weg;
Jij legt gemakkelijk contacten en wanneer een patiënt even moet wachten dan zorg je voor een
kop koffie en een praatje;
Als gastvrouw- heer werk je op een verpleegafdeling, in de centrale hal of bij de koffieservice;
Je begeleidt patiënten voor onderzoek naar afdelingen door o.a. het besturen van de SNIP of het
gebruik van een rolstoel of je fungeert als buddy;
De centrale hal en wachtruimten zien er opgeruimd en netjes uit dankzij jou en ook de lectuur in
de wachtruimte ligt er keurig bij.

Wat bieden wij?
Jouw diensten vinden plaats op maandag t/m vrijdag van 8:30uur tot 12:30uur of 12:30uur
tot 16:30uur. Verder bieden we jou:
 Een prettige werkomgeving met een team vol leuke collega’s;
 Een attentie op de "Dag van de Zorg" en een Kerstcadeau;
 Een jaarlijkse borrel voor alle vrijwilligers;
 Bedrijfskleding (sjaal);
 Veel waardering van de patiënten en alle medewerkers van ZorgSaam;
 Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor reizen via de
Westerscheldetunnel.

Wie ben jij?
Als vrijwilliger beteken je iets voor een ander en heb je leuke contacten met bezoekers, patiënten en
collega’s. Je bent herkenbaar aan onze bedrijfskleding (sjaaltje) en draagt zo bij aan de professionele
uitstraling van ons ziekenhuis.
 Je hebt een servicegerichte instelling en hebt oprecht aandacht voor bezoekers en patiënten;
 Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: integer, geduldig en benaderbaar;
 Omdat jouw werkzaamheden fysiek belastend kunnen zijn dien je lichamelijk fit te zijn. Je bent in
staat je gehele dienst (4 uur) te lopen, staan en rolstoelen te duwen;
 Je bent in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG) verstrekt door de gemeente en
bereid deze te overleggen;
 Je bent tenminste één dagdeel per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk.

Informatie
Aarzel niet en neem contact op met Ron de Pré, teamleider gastenservice via tel 0115 - 688510.

Solliciteren
Wil je aan de slag als vrijwilliger? Je sollicitatie ontvangen wij graag o.v.v. vacaturenummer 2018132
per e-mail naar solliciteren@zzv.nl. Geef in je brief aan op welke dagen en tijden je beschikbaar
bent.

