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INLOOPHUIS TOON
TOON is dé ontmoetingsplek in De Langstraat
voor iedereen die geraakt
is door kanker. Wij vullen
een leemte als het gaat
om aandacht voor de
mens achter de patiënt.
Wij bieden psychosociale
ondersteuning. Wij
helpen mensen zelf de
regie op het leven mét
kanker te hervatten en
een nieuwe balans te
vinden. Zo dragen wij bij
aan het verbeteren van
de kwaliteit van leven.

Vacature: Gastvrouw / gastheer

•

Wil jij plezier en voldoening in je
werk?

•

Wil je jezelf verder ontwikkelen?

•

Wil je werken in een leuk team?

•

En ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk?

•

Dan ben jij degene die wij zoeken.

VR I J W I L L I G E R S
TOON is een vrijwilligersorganisatie. Ruim 50
vrijwilligers staan klaar
voor onze gasten. Met
persoonlijke aandacht,
een luisterend oor en
betrokkenheid.
Gasten zijn welkom voor
een gesprek, kunnen
lotgenoten ontmoeten of
deelnemen aan één van
de vele activiteiten.

C ON T A CT G E G E VE NS
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Wat ga je doen?
Als gastvrouw of gastheer ontvang je onze gasten. Jij zorgt voor een warm
welkom. Je biedt een luisterend oor en gaat samen in gesprek. Jij kijkt wat
een gast nodig heeft. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een persoonlijk
gesprek, informatie of zoekt iemand ontspanning. Jij kijkt hoe je iemand
kunt helpen en vertelt over de mogelijkheden van ons centrum.
Verder beantwoord je de telefoon, helpt bij activiteiten en met (licht)
huishoudelijke taken.
Wie ben jij?
Jij hebt een open houding, inlevingsvermogen en goede communicatieve
vaardigheden. Je kunt goed luisteren en bent betrokken. Jij laat gasten
voelen dat ze er niet alleen voor staan. Je bent zelfstandig, kunt goed
samenwerken en wilt jezelf ontwikkelen. Jij bent minimaal één dagdeel per
week inzetbaar.
Wat levert het werk jou op?
Je werkt in een fijn team en wordt blij van de vele sociale contacten.
Er zijn vele gezellige, maar soms ook moeilijke momenten. Jouw aandacht,
inzet en steun is goud waard. Je krijgt een gratis basistraining en
aanvullende scholingen, zodat je deskundig en vol vertrouwen aan de slag
gaat.
Past deze vrijwilligersbaan bij jou?
Kom dan nu in actie. Stuur een mail naar info@thhw.nl t.a.v. Tanja Pijpers.
Als coördinator van TOON kijk ik ernaar uit kennis met je te maken.

