Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker. Binnen Viore is een groep enthousiaste
vrijwilligers actief. In ons centrum kom je in contact met mensen in een heel kwetsbare periode in
hun leven. Lief en leed komt op tafel. Er wordt soms gehuild, maar ook gelachen!
Wij zoeken op dit moment:

SCHOONMAKER MET SOCIAAL HART (VRIJWILLIGERS-VACATURE)
Functieomschrijving:
Met je werkzaamheden ontlast je onze gastvrouwen. Naast het ontvangen van bezoekers, koffie en
thee verzorgen is een onderdeel van hun taak om het huis aan kant te houden. Als gevolg van de
coronamaatregelen neemt dit steeds meer van hun tijd in beslag. Daarom zoeken we nu ter
ondersteuning een tweetal schoonmakers, met als taak om tussen de middag onder meer de
contactoppervlakken en onze vier toiletten schoon te maken. Het werk gebeurt tijdens onze
openingstijd, waardoor je in contact kunt zijn met onze bezoekers en andere vrijwilligers.
Wij vragen:
Het is fijn als je ervaring hebt met schoonmaken, maar dat is geen vereiste. Het is vooral prettig als
het iets is wat je met plezier doet, zodat je samen met de andere vrijwilligers mede bijdraagt aan de
warme sfeer in het huis.
Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden:
Als vrijwilliger ben je van onschatbare waarde voor Viore, maar we streven ernaar je ook iets terug te
geven. We bieden je vrijwilligerswerk in een informele, warme en collegiale sfeer. Je wordt
betrokken bij onze jaarlijkse teamuitjes en vieringen.
Tijdsbesteding:
Tussen de middag (2 uur per keer) We zoeken naar 2 vrijwilligers voor deze taak, zodat er een
verdeling gemaakt kan worden van de dagen waarop ieder werkt, waardoor je 2 of 3 keer per week
aan de slag bent.
Afspraken over taken en werktijden worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst en een
gedragscode. Het laatste is van belang omdat je werkt terwijl onze bezoekers ook aanwezig zijn.
Inwerkmethode en begeleiding:
Omdat het een nieuwe functie is binnen Viore zal samen met je gekeken worden hoe je wordt
ingewerkt. De vrijwilligerscoördinator voert met iedere vrijwilliger een jaarlijks evaluatie/voortgangsgesprek.
Wie zijn wij?
Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker (kanker hebben (gehad) of naaste of
nabestaande zijn). Viore is op alle werkdagen tussen 10 en 16 uur open voor een praatje, een
luisterend oor of kopje koffie. Ook organiseren we tal van activiteiten, zoals lezingen, creatieve
workshops, pilatus, gespreksgroepen, yoga, wandelen o.l.v. een gids etc.
Bezoekers kunnen ook een afspraak maken voor individuele gesprekken over bijvoorbeeld het
hervinden van balans, kanker binnen het gezin en zingeving en kanker.
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Interesse?
Neem contact op met de coördinator van de vrijwilligers, Corrie Gramser
(CV@viore.org, tel 035-6853532).
- Hilversum, augustus 2020 -
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