Vrijwillig Assistent Begeleider | Creatief
Aan de rand van Haren, grenzend aan een prachtig natuurgebied, ligt Ecologische
Zorgboerderij De Mikkelhorst. Op dit unieke leer-werkbedrijf met dagbesteding werken
mensen met een beperking of specifieke hulpvraag. Zij werken samen met onze betrokken
begeleiders en vrijwilligers in een veilige omgeving. Afhankelijk van hun wensen en
vaardigheden, vinden zij een fijne werkplek in de tuin, de keuken, de theeschenkerij/
winkel, op de kinderboerderij of in ons kleurrijke atelier.
Wat ga je doen?
In 2019 starten wij met het VAB-traject. VAB staat voor Vrijwillig Assistent Begeleiders.
Deze VAB'ers ondersteunen onze zorgprofessionals op een specifieke afdeling, of
werkcirkels zoals wij ze noemen. De VAB'ers helpen mee met de begeleiding van onze
deelnemers en krijgen daarbij professionele ondersteuning én scholing alsmede een
maximale vrijwilligersvergoeding. Door gedegen scholing en ervaring vergroten wij de
kansen van onze VAB'ers op de arbeidsmarkt.
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar een VAB'er voor ons Atelier.
Wat zijn de werktijden?
Op dinsdagmiddag van 13:00 tot 16:00 en op donderdag van 09:00 tot 16:00 zouden wij je
hulp goed kunnen gebruiken.
Waarom past deze vacature bij jou?
• Je bent op zoek naar een creatieve vrijwilligersfunctie waarbij je óók bewust kiest
voor de zorgkant van deze vacature.
• Je hebt natuurlijk een creatieve geest en je vindt het leuk om aan diverse
kunstzinnige projecten te werken.
• Je bent een zelfstandig, opmerkzaam en integer persoon!
• Je vindt het leuk om je in te zetten voor onze zorgboerderij op een prachtige
natuurrijke plek.
• Je bent betrokken bij onze doelgroep, positief en verkeert in goede gezondheid.
• Je werkt met hoofd, handen en hart.
• Je bent van onbetwist gedrag en kan dit aantonen met een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Deze kosten vergoeden wij.
• Je bent bereid om je voor langere tijd te verbinden aan onze organisatie.
Wat doet de Mikkelhorst voor jou?
• We bieden je professionele begeleiding én scholing.
•

Je ontvangt een maximale vrijwilligersvergoeding van € 141,65 per maand

•

We bieden je een plezierige werkomgeving met veel waardering!

•

Je bent verzekerd tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.

•

Tweemaal per jaar wordt je uitgenodigd voor een interessante
vrijwilligersbijeenkomst.

•

Je werkt voor een organisatie die in 2018 door de Provincie Groningen is uitgeroepen
tot de beste vrijwilligersorganisatie van de provincie in de categorie Zorg.

Hebben wij je enthousiast gemaakt?
Neem dan gauw contact op met onze vrijwilligerscoördinator Fafany Koopmans via
f.koopmans@mikkelhorst.nl of bel naar 050-3168840.
Voor meer informatie over de Mikkelhorst verwijzen we je naar www.mikkelhorst.nl.

