Overzicht vacatures vrijwilligers Rozemarijn
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de de volgende afdelingen/activiteiten:
Begeleider van client naar werkplaats
Voor het begeleiden van een van onze cliënten in tijdens het vervoer van en naar de
dagbesteding/werkplaatsen.
Begeleider Kiosk
Voor het bemannen van een kiosk aan het Spaarne in Haarlem, waar samen met jongeren
van Rozemarijn in de zomermaanden, heerlijke broodjes, sappen en ander lekkers wordt
verkocht aan fietsers en voorbijgangers.
Werkdagen in overleg op donderdag-, vrijdag-, zaterdag-, en/of zondagmiddag.
Begeleider Green Canteen (kantine vrije school
Voor het begeleiden van een of meer deelnemers bij werkzaamheden t.b.v. de kantine van
de vrije school in Haarlem.
Tuinman
Voor het onderhouden van de tuin bij onze dagbesteding aan de Laan van Angers, in
Haarlem. Tijdsinvestering in overleg.
Maatje
Voor het ondersteunen van een deelnemer bij deelname aan het werkproces op de
werkplaats van onze dagbesteding. De deelnemers willen graag deelnemen aan het
werkproces maar hebben soms extra ondersteuning nodig.
Het betreft een aantal uur per week (in overleg).
Chauffeurs
Voor het vervoeren van onze kinderen en/of jongeren tussen onze locaties.
Leuke activiteiten
Voor het bieden van ondersteuning bij de begeleiding van kinderen/jongeren bij leuke
activiteiten, zoals bijvoorbeeld zwemmen, paardrijden, naar de markt, dagje uit, naar de
voetbaltraining, buitenspelen, en voorlezen.
De tijdsinvestering verschilt per activiteit.
Begeleiding bij sportieve activiteiten
Voor het begeleiden van een van onze jongeren bij het hardlopen en/of fietsen.
zoz
Licht huishoudelijke taken
Voor ondersteuning bij licht huishoudelijke taken zoals speelgoed schoonmaken, was
opvouwen, e.d. De tijdsinvestering verschilt per activiteit.

Het bereiden van een maaltijd
Voor het een of meerdere keren per week bereiden van een avondmaaltijd voor een
groep.
De tijdsinvestering zal ongeveer 1,5 tot 2 uur per keer zijn.

Algemeen
Wij vragen van vrijwilligers
•
aandacht voor het welbevinden van de kinderen/jongeren;
•
affiniteit met de doelgroep;
Wij bieden vrijwilligers
•
een inspirerende en prettige werkomgeving waar oog is voor ieders bijdrage en
persoonlijke ontwikkeling;
•
de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een veilig, vertrouwd en sociaal
leefklimaat voor de kinderen/jongeren;
•
de mogelijkheid een EHBO/reanimatie-scholing te volgen;
•
onkostenvergoeding.

Informatie
Voor vragen en/of het aangeven van interesse kan je terecht bij Sylvia Rol, Functionaris
Medewerkerszaken tel: 023 – 5475512 of s.rol@rozemarijn.net.

