Denk en doe jij mee met het Financieel Café?
Vacat urenummer: 14219
Organisat ie: SWOA
Wil jij jouw steentje bijdragen? En vind je het leuk om mee te draaien, mee te denken en ideeën ook uit
te voeren? S tart dan als vrijwilliger bij het Financieel Caf é van S WOA en Humanitas!

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
In overleg

Uitgebreide taakomschrijving
Het Financieel Café is een laagdrempelige voorziening voor prevent ieve onderst euning bij financiële
vragen en problemen. Sinds 1 januari dit jaar hebben wij het Financieel Café in een nieuw jasje gest oken.
Van vijf vast e locat ies gingen wij t erug naar t wee en we maakt en een doorst art met het mobiel café: een
café op aanvraag op locat ie.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Vind jij het leuk om:
Mee t e denken over de voort gang van het Financieel Café?
De bekendheid van het Financieel Café t e vergrot en?
T e onderst eunen bij het op de kaart krijgen van het Mobiele Café?
Af en t oe mee t e draaien op een locat ie?
Andere (administ rat ieve) t aken op t e pakken?
Dan zoeken wij jou!

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Wat levert het je op?
Je komt t erecht in een leuk t eam met ent housiast e vrijwilligers
Samen met je collega’s zorg je voor een goede onderst euning aan inwoners in Arnhem
Je kunt meedenken over ont wikkelingen en hebt vrijheden om deze dingen op t e pakken
Je hebt cont act met een breed scala aan mensen: van cliënt en t ot ondernemers
Je ont vangt reiskost envergoeding

Biedt de organisatie scholing aan?
Vacature
Doelgroep

Organisatie
Diverse doelgroepen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Financiën

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert je te ontdekken
wat je nog wél kan en je talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
14219

Contactgegevens
SWOA
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
www.swoa.nl
Silvio de Brit o Caio
026-3272266 / 06-11781070
vrijwilliger@swoa.nl

