Bij het Glorieuxpark hebben we veel mogelijkheden
voor vrijwilligers
Momenteel hebben we de volgende vacatures:
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Vrijwilligers om te ondersteunen bij de broodmaaltijd voor een klein groepje begindementerende bewoners. De vrijwilliger helpt zo nodig met het smeren van het brood en
bewaakt de rust aan tafel. De broodmaaltijd vindt plaats tussen 17.30 en 18.30 uur.
Vrijwilligers om te ondersteunen bij de warme maaltijd binnen het verzorgingshuis Glorieux.
De vrijwilliger helpt met het uitserveren en het afruimen van de maaltijd. De werktijden zijn
van 11.00-14.00 uur.
Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers voor hulp bij het ontbijt en het souper.
Werkzaamheden bestaan daar uit koffie/thee klaarzetten, tafels dekken en afruimen en
zorgen voor een gezellige maaltijd.
Vrijwilligers die een buddy/maatje willen worden van een bewoner. Als buddy breng je
bewoner(s) wekelijks een bezoek, ga je samen wandelen, doe je samen een gezelschapsspelletje, doe je samen een boodschap of iets anders. Net wat de bewoner en jou ligt. Wij
zoeken buddy’s voor dementerende en niet dementerende bewoners.
Vrijwilligers die bij een van onze kleinschalige woningen in de huiskamer mee wil helpen
tussen 14.00 en 17.00 uur. Op dit moment kunnen er allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals
voorlezen van de krant, samen koffie drinken, maken van een puzzel, gymnastiek, muziek,
nagelverzorging etc.
Vrijwilligers die de krant voor willen lezen aan bewoners en samen met hen over
onderwerpen in de krant willen praten.
Vrijwillige chauffeur die frequent en flexibel inzetbaar is.
Vrijwilliger die onder leiding van de tuinbaas zelfstandig in de tuin kan werken.
Vrijwilliger die de gastvrouw in ons herstelhotel wil ondersteunen. Vrijwillige gastvrouw voor
helpen bij maaltijden (serveren/bedienen van gasten), gastvrouw zijn voor bezoekers, met
gasten wandelen, spelletjes spelen, praatje maken, naar fysio, kapper of kapel brengen als ze
zelf niet mobiel zijn. En verder dingen die voorbij komen en die ze leuk vinden.
Vrijwilliger die muziek wil maken bij verschillende bewonersgroepen.
Vrijwilliger die een kookgroep op zou willen zetten voor een klein groepje bewoners.
Vrijwilliger die met 2 dementerende bewoners wil tuinieren.
Vrijwilliger die tijdens grotere activiteiten goede foto’s wil maken en hier dan ook digitaal
een album van kan maken.
Vrijwilliger die kennis heeft van mandala tekenen en een groepje zou willen begeleiden.
Vrijwilligers die bewoners naar verschillende activiteiten zou willen brengen; naar de kapper,
de pedicure, de Kapel, de maaltijd etc.
Vrijwilliger die bewoners wil helpen bij het kienen. Voor enkele bewoners gaat het te snel en
zij kunnen de nummers niet bijhouden.
Vrijwilliger die het leuk vindt om spellen uit te werken. Denk daarbij aan spelborden maken,
vragen uitwerken lamineren en uitsnijden.

Wij bieden:
Stichting Zorg & Wonen Glorieux biedt vrijwilligers een prettige werksfeer, professionele begeleiding
door een vaste contactpersoon en een vrijwilligerscontract. U ontvangt een reiskostenvergoeding en
wordt tweemaal per jaar uitgenodigd voor de vrijwilligersbijeenkomst.

Heeft u interesse:
Voor meer informatie kunt u op maandag, dinsdag of vrijdag contact opnemen met ons opnemen tel.
040-2947500.
Bent u geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV naar
personeelsadministratie@glorieux.nl. In een kennismakingsgesprek kunnen we bespreken of we iets
voor elkaar kunnen betekenen.

