Ben jij goed in het bieden van een luisterend oor? Sta jij stevig in je schoenen en wil jij een
zinvolle bijdrage leveren aan mensen in de laatste fase van hun leven? Hospice Nathrine in
Rozenburg (ZH) is op zoek naar vrijwilligers!
In de functie van vrijwilliger binnen ons hospice zul je in teamverband mensen in de laatste fase
van hun leven begeleiden, een luisterend oor bieden en zorg geven. Samen met je collega
vrijwilligers zorg je voor een veilige, gastvrije “bijna thuis” omgeving.
Wie ben jij?
• Je wilt een actieve bijdrage leveren aan een maatschappelijk doel;
• Je bent integer, zorgzaam met aandacht voor details en flexibel;
• Je hebt interesse in verschillende culturele achtergronden;
• Je bent minimaal één dagdeel (4 uur) in de week beschikbaar en minimaal één
dagdeel in de maand in het weekend;
• Je bent bereid om in overleg op feestdagen te werken;
• Je bent bereid om ook licht huishoudelijke taken uit te voeren;
• Werkervaring in de zorg is fijn, maar zeker niet noodzakelijk;
Taken en werkzaamheden
De belangrijkste invulling van de rol als vrijwilliger is het ‘er zijn’ voor de cliënt. Door middel van
een gesprek, een luisterend oor of door gewoon aanwezig te zijn. Daarnaast draag je zorg voor
de gastvrijheid en de huiselijke sfeer in het hospice, zodat de cliënten en hun naasten zich
prettig voelen. De cliënt geeft zelf aan waar hij/zij behoefte aan heeft.
Er zijn verschillende mogelijkheden als vrijwilliger. Je helpt de verpleegkundige met
ondersteuning in de lichamelijke verzorging van de cliënt, je voert licht huishoudelijke
werkzaamheden uit, je maakt een praatje met de cliënten en hun naasten, je verzorgt de
koffie/thee voor het bezoek, je zorgt ervoor dat alles opgeruimd en netjes blijft. Uiteraard
bespreek je met de Coördinator welke taken het beste bij je passen.
Wat bieden wij?
• Een introductiecursus voor aanvang vrijwilligerswerk;
• Regelmatige scholingen over verzorging, communicatie en andere relevante
onderwerpen;
• Een fijne werkomgeving in een splinternieuw gebouw met een huiselijke sfeer;

Ben jij enthousiast? Wij ontvangen graag je reactie op deze vacature! Mail je Motivatie naar
info@hospicenathrine.nl of bezoek onze website https://www.hospicenathrine.nl/vrijwilligers
en vul het formulier in.

