Vacature: vrijwilliger bij de telefooncirkel
Wie zijn wij?
ViaVie Welzijn wil mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Daarvoor bieden wij diverse
diensten aan, zodat mensen bij enkele zaken wat ondersteuning kunnen krijgen.
Wat ga je doen?
’s Ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur bellen met de deelnemers van de Telefooncirkel. Maximaal 15
deelnemers worden kort gebeld ter controle dat ze weer aan een nieuwe dag beginnen. Het gaat om
mensen die alléén wonen en die om uiteenlopende redenen graag dagelijks een contact- of
controlemoment hebben.
Het is de bedoeling dat je ongeveer 4 keer in een maand beschikbaar bent: 2 keer om zelf te bellen en 2
keer als achterwacht. In het geval de telefoon niet wordt beantwoord wordt volgens het draaiboek actie
ondernomen.
Wat verwachten/vragen wij?
Een nuchtere persoonlijkheid die secuur omgaat met de afgesproken werkwijze. Je bent telefonisch en
per email bereikbaar.
Wat bieden wij?
Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst bij ViaVie Welzijn. De vrijwilligers van ViaVie Welzijn ontmoeten
elkaar tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Voor vrijwilligers worden er tevens jaarlijks diverse
scholingen aangeboden vanuit het ServicePunt Vrijwilligers. Er kan altijd een beroep worden gedaan op
de beroepskracht bij ViaVie Welzijn. Er wordt een kleine vergoeding gegeven voor de telefoonkosten.
Werktijden & locatie?
Je bent ongeveer 4 x per maand tussen 8.00 en 9.30 uur beschikbaar om te bellen. Dit doe je vanaf je
eigen telefoon.
Interesse?
Heb je interesse, neem dan contact op met Ans Detert van ViaVie Welzijn via 0548 36 27 55 of stuur een
mail naar detert@viaviewelzijn.nl.
Ans is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.
I.v.m. vakantie is Ans afwezig van 21 december 2015 t/m 1 januari 2016.
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