Omschrijving

Cardia: Geloof-waardig in persoonlijke zorg
Cardia is een eigentijdse christelijke (ouderen-)zorgorganisatie. Vanuit de kracht van geloof,
hoop en liefde hebben wij compassie met mensen en dit inspireert ons om het beste in zorgen dienstverlening te bieden. Persoonlijke aandacht combineren met uitstekende kwaliteit,
dat is ons “Hart voor Zorg”. Met ruim 700 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is
Cardia ruim 1.500 cliënten van dienst. Cardia heeft een vijftal locaties voor wonen-zorgwelzijn-verpleging en biedt thuiszorg en services aan wijkbewoners.
Voor de locatie Thuishaven zijn wij op zoek naar:

Kook vrijwilliger (m/v)
Voor de dagbesteding voor visueel beperkten
Samen met de blinden- en slechtzienden van de dagbesteding maakt u een warme maaltijd
voor tussen de middag. Deze activiteit is een prettige dagbesteding voor ouderen cliënten
met een visuele beperking.
De morgen begint om 10.00 uur gezellig met een kopje koffie. Samen met de bezoekers van
de dagbesteding maakt u een boodschappenlijstje voor de maaltijd en gaan jullie de
boodschappen inslaan in de gezellige winkelstraat van Scheveningen. Om vervolgens deze
maaltijd samen met de medewerker en de cliënten van de dagbesteding te bereiden en
gezellig met elkaar te nuttigen. Op het moment vindt de kookactiviteit al een keer per week
plaats, maar vinden cliënten van de dagbesteding het fijn wanneer ze vaker per week
kunnen koken, omdat zij er veel plezier aan beleven en het natuurlijk erg lekker en gezellig
is. Om deze wens te kunnen realiseren hebben we de hulp van een vrijwilliger (s) hard nodig.
De dagbesteding voor mensen met een visuele beperking is gevestigd in de Thuishaven en
maakt onderdeel uit van Cardia, regio Scheveningen.

Wat zoeken wij?
•
•
•
•
•
•

Je helpt bij het bereiden van de maaltijd, eventueel samen met de bewoners.
Je maakt makkelijk contact met bewoners en zorgt voor een gezellige sfeer aan tafel.
Je bent communicatief vaardig.
Je hebt een rustige en dienende houding en oog voor wat bewoners nodig hebben.
Je bent trouw en houdt je aan je afspraken.
Je bent zelfstandig.
Kwalificaties

Wat verwachten wij van je?

•
•
•
•
•
•
•

Je kan jezelf vinden in de algemene doelstelling van Cardia en de activiteiten die je gaat
verrichten;
Je hebt affiniteit met ouderen, bent geduldig en je hebt empathisch vermogen
Je kan samenwerken met andere vrijwilligers en beroepskrachten;
Je houdt je aan de hygiëne voorschriften.
Je spreekt en verstaat voldoende Nederlands;
Je beschikt over voldoende sociale vaardigheden;
Je bent fysiek- en geestelijk in staat om de vrijwilligersfunctie uit te voeren

Wij bieden:
Een boeiende en plezierige werksfeer, waar aan samenwerking en collegialiteit veel waarde
wordt gehecht. Als vrijwilliger word je gezien als een waardevolle medewerker van ons
dagbesteding. Organisatorisch val je onder de vrijwilligerscoördinator. Met deze coördinator
kun je jouw ideeën en ervaringen delen.

Reactie:
Je kunt je motivatiebrief met cv richten aan:
Cardia
T.a.v. Marjory Bax- Achterkamp
Cardia, locatie De Thuishaven
Neptunusstraat 1, 2586 GP Den Haag
Of via e-mail:
Mbax@cardia.nl
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van
Regio Scheveningen, Marjory Bax- Achterkamp (Mbax@cardia.nl / 070-3502100

