Groepswerk in Oosterbeek zoekt vrijwilligers met een talent
Vacat urenummer: 14223
Organisat ie: Moviera
Moviera staat voor aanpak huiselijk geweld. We hebben diverse opvanglocaties waar we onderdak en
hulpverlening bieden. Dit zijn vaak moeders met kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk
geweld. Het groepswerk heef t een belangrijke taak in het bieden van een veilige omgeving aan de
kinderen.

Werktijden
Door de week
in overleg
1 of meerdere middagen in de vakanties

Uitgebreide taakomschrijving
Vrijwilligers met t alent gezocht !
Ben jij goed in bijvoorbeeld zang, dans, yoga, t echniek, sport of iet s anders op het creat ieve vak? Of heb je
een leuke hobby/baan, die kinderen int eressant vinden (bijvoorbeeld polit ie/brandweer/huisdieren). En wil
jij kinderen een leuke middag, in de vakant ie bezorgen? Dan zijn wij op zoek naar jou! De kinderen zijn in de
leeft ijd van 4 t /m 13 jaar. De act ivit eit en vinden plaat s in overleg met de medewerker van het kinderwerk,
die ook aanwezig zal zijn bij de act ivit eit .

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
- Je wilt kinderen een leuke vakant iemiddag bezorgen;
- Je bent bet rouwbaar, zelfst andig, vriendelijk en ent housiast ;
- Je hebt kennis van de ont wikkeling van kinderen;
- Je hebt gevoel voor de kwet sbaarheid van onze doelgroep en kunt grenzen st ellen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
- Het werken met en begeleiding door een ent housiast e professional;
- Int eract ie met een int eressant e doelgroep;
- De mogelijkheid om je t alent in t e zet t en en verder t e ont wikkelen;
- Reiskost enregeling.

Biedt de organisatie scholing aan?
vrijwilligers die zich voor langere t ijd vast leggen, krijgen een overeenkomst (daarin wordt ook scholing
aangeboden).

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Jeugd 6 - 18 jaar

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Kinderen- en Jongerenwerk

Aantal vrijwilligers

11-50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

Ongevallen

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

ja

Doelstelling organisatie
MOVIERA - AANPAK HUISELIJK GEWELD Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het
slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Het geweld hoeft niet per se
thuis/in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Moviera helpt slachtoffers,
plegers en getuigen van huiselijk geweld om het geweld te stoppen. Moviera geeft advies en informatie, biedt hulp en
begeleiding en geeft onderdak als dat nodig is vanwege de veiligheid van de slachtoffers.

Wijk
Buit en Arnhem

Vacaturenummer
14223

Contactgegevens
Moviera
Nico Bovenweg 44
6861 BW Oost erbeek
www.moviera.nl
Adri van Apeldoorn
088-374 4654
vrijwilligers@moviera.nl

