- VACATURE - vrijwilligers voor de Hospice Nieuwegein

Maak met ons het verschil
in de laatste maanden van iemands leven
Vrijwilligers zijn van levensbelang in de laatste levensfase. Iemand die er is. Om te zorgen, te waken, gerust
te stellen, te helpen. Het mooiste, belangrijkste werk van de wereld. Kom jij het verschil maken in de laatste
maanden van iemands leven?
Wie zijn wij?
Wij zijn Proxima Terminale Zorg. Onze Hospice in Nieuwegein biedt ruimte aan gasten die ernstig ziek zijn en weten dat
zij spoedig zullen sterven. Onze vrijwilligers zijn er voor hen. Zij zorgen voor een omgeving waar de gasten zich thuis
voelen en volledig zichzelf kunnen zijn. Als aanvulling op de professionele zorgverlening staan onze vrijwilligers klaar met
aandacht, hulp en zorg. In de Hospice draait alles om het welzijn van de gasten en hun familie.
Wat ga je doen?
Als vrijwilliger kun je werkelijk het verschil maken in de laatste levensfase. Met het hele
team zorg je ervoor dat iemand rustig kan sterven. Dat elke gast zich veilig voelt,
geborgen en vertrouwd. Voor dit belangrijke en mooie werk kunnen we altijd nieuwe
medewerkers gebruiken. Mensen die er zowel overdag (één à twee dagdelen per week)
als‘s nachts willen zijn, voor onze terminaal zieke gasten én voor hun naasten. Het gaat
in dit werk om lichte verzorging en huishoudelijke werkzaamheden, maar een luisterend
oor en een vriendelijk woord zijn net zo belangrijk.
Wij zoeken:
Mannen en vrouwen die echt iets willen betekenen voor een ander. Die flexibel, evenwichtig en zelfstandig zijn. Niet bang
om aan te pakken, sociaal vaardig, geduldig, respectvol en zorgzaam. Minimaal 21 jaar oud.
In ruil bieden wij zinvol en boeiend werk met soms onvergetelijke ervaringen. Natuurlijk verzorgen we een gedegen
introductietraining, goede scholing en begeleiding .
Werktijden:
In overleg. Dit werk is goed in te passen naast een baan en/of de zorg voor een gezin.
Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op www.proxima-terminalezorg.nl, bel naar 030 605 08 20 of stuur een e-mail naar
info@proxima-terminalezorg.nl.
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