Vacatures vrijwilligerswerk
Glorieuxpark
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen, herstelzorgstudio’s en een conferentiecentrum.
Glorieuxpark biedt een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op
ons landgoed, waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat.
Samen leven en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt.
Wie zoeken wij?
Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor verschillende functies en afdelingen:
Voor Glorieux, het verzorgingshuis:
• Voor verschillende bewoners zijn we op zoek naar een maatje. Per bewoner is het
verschillend waar ze behoefte aan hebben: boodschappen doen, wandelen, gesprekje etc.
Voor Zonnehoeve, een kleinschalige afdeling met begin-dementerende bewoners:
• Vrijwilligers die willen ondersteunen bij de broodmaaltijden in de ochtend en de avond.
Denk hierbij aan het dekken van de tafels, het schenken van koffie etc.
• Een maatje voor gezelschap en om samen te jokeren.
• Een maatje voor een wandeling en een praatje voor een bewoonster.
De leefstijlwoningen voor bewoners met een vorm van dementie:
• Vrijwilligers, die een warm hart kunnen brengen in de huiskamer van een leefstijlwoning.
De vrijwilliger kan bieden wat op dat moment nodig is. Dit kan variëren van rust brengen in
de huiskamer, samen een kopje koffie drinken, 1 op 1 iets met een bewoner doen, die dat
op dat moment nodig heeft etc.
• Vrijwilligers die met onze bewoners religieuze liederen wil zingen.
• Vrijwilligers met een Nederlands Indische achtergrond, die in ons huisje met Nederlands
Indische bewoners een kleine activiteit willen doen. Denk hierbij aan herinneringen
ophalen, samen zingen, gesprekjes, de taal ophalen of iets anders waar u goed in bent en
wat past bij onze doelgroep.
• Maatjes voor verschillende bewoners voor een wandeling, gesprekje, samen interesses
delen.
• Vrijwilligers die muzikale activiteiten kunnen brengen, samen liedjes zingen, sfeer brengen
met een instrument etc.
Bij de catering:
• Vrijwilligers die ondersteuning willen bieden bij de warme maaltijd. Hierbij zijn de
werkzaamheden onder andere het dekken van de tafels en het serveren van de warme
maaltijd. Daarnaast tref je de voorbereidingen voor het koffiemoment in de middag.
• Vrijwilligers voor het verzorgen van de koffiemomenten in de ochtend en de middag.

Tuinonderhoud:
• We zoeken een vrijwilliger die creatief is in bijvoorbeeld het repareren van hekken.
Kapel:
• Wij zoeken iemand die onze kosteres zou willen ondersteunen bij bijvoorbeeld uitvaarten.
Werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit: verplaatsen van stoelen, altaar in orde brengen,
instellen van brandmeldinstallatie, muziekinstallatie bedienen.
Algemeen:
• We zijn op zoek naar een decoratieteam, om de gezamenlijke ruimtes in sfeer te brengen
voor bepaalde feestdagen, zoals met Pasen en Kerst.
• Bij de receptie hebben we een klein winkeltje. Op deze manier kunnen bewoners die zelf
niet naar de winkel kunnen, toch nog regie houden over een kleine boodschap. De
producten die verkocht worden halen we bij de supermarkt. We zoeken een vrijwilliger die
deze boodschappen wil doen.
Welzijn:
• Vrijwilligers die zelfstandig een activiteit uit zouden willen voeren met onze bewoners van
het verzorgingshuis op dinsdagmiddag. De inhoud van de activiteit kunnen we in overleg
bepalen.
• Een vrijwilliger die het kienen wil verzorgen. De vrijwilliger heeft een duidelijke spreekstem,
kan overzicht houden en zelfstandig werken.
• Een vrijwilligers die de nagels van de bewoners wil verzorgen, denk aan een nagelbadje,
nagels vijlen en mooi lakken.
Wat bieden wij?
• Een uitdagende en inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Informatie
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met Carla Bodet,
coördinator vrijwilligers, telefoonnummer 040 - 2947500.

Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in een van deze vrijwilligersfuncties? Stuur dan een mail naar
personeelsadministratie@glorieux.nl of bel naar Carla Bodet, coördinator vrijwilligers,
telefoonnummer 040 - 2947500.

