Het AmandiHuis is een uniek initiatief in Kaag en Braassem, waar
terminaal zieke mensen op een waardige en liefdevolle manier
kunnen sterven. In ons bijna-thuis-huis verwelkomen wij tevens
gasten die niet gaan overlijden, maar ten gevolge van een trauma of
een plots opgetreden ziekte hun zelfstandigheid tijdelijk kwijt zijn.
Onze zorg, geboden door opgeleide vrijwilligers, is een aan-vulling
op de reguliere (thuis)zorg en ter ondersteuning van de mantelzorg.
Het AmandiHuis opent medio 2020 haar deuren.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar meerdere:
VRIJWILLIG BEREIKBAARHEIDSDIENST-COÖRDINATOREN
Beschikbaar buiten kantoortijden en in weekenden
De vrijwillig coördinatoren zijn samen met de coördinatoren verantwoordelijk voor het (telefonisch)
bereikbaar zijn van de organisatie buiten kantoortijd en tijdens de weekenden.
Daarnaast verrichten zij aanvullende werkzaamheden op een specifiek gebied ter ondersteuning van
de coördinatoren of als zorgvrijwilliger.
Belangrijkste taken:
o Fungeren als aanspreekpunt buiten kantoortijd voor gasten, familie, vrijwilligers,
wijkverpleegkundigen en artsen
o Coördineren van de ondersteuning en zorg aan gasten en hun naasten
o Zorgdragen voor het afronden van de zorg na overlijden van de gast
o Zorgdragen voor naleving van gemaakte afspraken
o Het ondersteunen van de vrijwilligers en bewaken van het rooster
o Verzorgen van de overdracht aan de coördinatoren na afloop van de bereikbaarheidsdienst
o Ondersteunen van de coördinatoren op een specifiek gebied, bijv. zorg, coaching, werving en
selectie, training, communicatie, administratie, organisatie, beheer etc.
Wij vragen:
o Kennis van/ervaring met palliatief terminale zorg
o Ervaring met het werken met vrijwilligers, kan coachen en een spiegel voorhouden
o Sociale, verbindende en communicatieve vaardigheden
o Organisatorische vaardigheden
o Een dienstverlenend oog voor gasten en vrijwilligers
o Flexibiliteit, bereidheid om bereikbaar te zijn buiten kantooruren
o Woonachtig in Kaag en Braassem of directe omgeving
Wij bieden:
o Een uitdagende, betekenisvolle functie met volop ontwikkelingsmogelijkheden
o Voor het vervullen van de bereikbaarheidsdiensten wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend
Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief uiterlijk 1 juli 2020 naar secretaris@hospiceamandi.nl.
Op dit mailadres kun je jouw telefoonnummer achterlaten als je eerst aanvullende informatie wilt.
Meer informatie over het AmandiHuis vind je op www.hospiceamandi.nl.

