Door de week,
In het weekend
in overleg
1x per week heeft de voorkeur

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Ouderen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Bezoeken brengen

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

> 50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

ja

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Waar iedereen zichzelf kan blijven' Bewoners en cliënten die zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij Vilente, en medewerkers die bij ons een fijne
werkplek vinden. Daar staan wij als zorgaanbieder voor. We luisteren en kijken naar ouderen zélf en hun mantelzorgers om te achterhalen wat zij belangrijk
vinden. We ondersteunen hen bij hun keuzes. Wij organiseren zorg op een manier die het beste bij iemand past. We hebben 3 locaties elk met hun eigen
karakter. Overdal: Overdal ligt midden in het centrum van Oosterbeek. De locatie kijkt uit op de gezellige, levendige hoofdstraat met winkels en een mooie
tuin. Overdal vierde in 2012 haar 40-jarige bestaan en heeft met recht een heel eigen en betrokken karakter. De zorgteams bieden professionele zorg aan
bewoners die door lichamelijke beperkingen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. In Overdal wonen ook cliënten van samenwerkingspartner Siza, dit zijn
bewoners met een verstandelijke beperking. . Overdal is daardoor een levendige locatie, die midden in de maatschappij staat. De Sonnenberg: De Sonnenberg
ligt op een prachtige locatie, midden in de natuur en aan de rand van Oosterbeek. De locatie is ruim ingedeeld en van alle gemakken voorzien. Een plek om je
thuis te voelen! Het zorgteam van De Sonnenberg biedt professionele zorg en begeleiding aan bewoners met lichamelijke beperkingen of dementie. Het hart
van deze stijlvolle locatie is het Grand Café: een ontmoetingsplaats voor bewoners, mantelzorgers en mensen uit de buurt. Een plaats om gezellig te eten, de
krant te lezen, deel te nemen aan activiteiten of gewoon te genieten van een kop koffie met iets lekkers erbij. De Molenberg: De Molenberg is een verpleeghuis
voor mensen met dementie of een psychische aandoening, meestal vanwege ouderdom. De locatie ligt net buiten het centrum van Oosterbeek, naast het
prachtige Bato’s Park. Een fijne omgeving voor een wandelingetje naar de winkels of naar het groene park.

