VACATURE
Vrijwilliger(s), regio Groot Rijnmond en Haaglanden
Profielschets van CityKids
CityKids is een Medisch Kindzorg instelling. Bij CityKids kun je terecht bij het verpleegkundig
kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum (KDC), KinderThuisZorg, praktisch pedagogische
gezinsbegeleiding (PPG) en beschermd en begeleid wonen. Zorg voor kinderen en jongeren is
onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit gezinsgerichte perspectief
biedt CityKids gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met (jonge) kinderen. Verder breiden wij
binnenkort ons zorgaanbod uit met een Kinderzorghuis (Kinderhospice) voor 24 uurszorg. Meer
informatie is te vinden via https://mkdvcitykids.nl/ en onze Facebook pagina
https://www.facebook.com/mkdvcitykids/.
Functieprofiel Vrijwilliger bij CityKids
Doel van de functie:
De functie is een dienstverlenende en ondersteunende functie, waarbij huishoudelijke en
verzorgende taken worden verricht met als doel een bijdrage te leveren aan de veilige en huiselijke
sfeer op alle locaties voor de verschillende doelgroepen van CityKids. Vrijwilligers kunnen door het
bieden van aandacht, tijd en een luisterend oor van grote meerwaarde zijn voor alle kinderen en
jongeren die binnen CityKids verblijven.
Beschrijving van de activiteiten:
De vrijwilliger bij CityKids heeft een aantal taken die in overleg met de woonbegeleiders,
verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers worden uitgevoerd en een aantal taken die
zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan men denken aan (licht) huishoudelijke
werkzaamheden tot bijhouden van de tuin, maar ook aan activiteiten met de kinderen zoals
voorlezen of knutselen. Uiteraard worden eigen initiatieven en ideeën ook gewaardeerd binnen de
grenzen en mogelijkheden van CityKids. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met het team van
zorgprofessionals.
Per locatie zijn er verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Tijdens het
kennismakingsgesprek zullen uw wensen en onze mogelijkheden besproken worden.
Functie-eisen:



Affiniteit met het werken met chronisch zieke kinderen en jongeren met een beperking;
Kunnen samenwerken in groepsverband maar ook zelfstandig;







Beschikbaarheid/flexibiliteit (minimaal een dagdeel per week);
Actieve instelling;
Normen en waarden besef;
Sociale en communicatieve vaardigheden;
Goede fysieke gesteldheid.

Voorwaarde:
Binnen CityKids is er sprake van een hectische omgeving waarin allerlei medische en persoonlijke
zaken spelen. Als vrijwilliger hoor je veel en het is de bedoeling dat dit binnen de muren van CityKids
blijft. Wij doen een beroep op een ieder dat de privacy van de kinderen, de jongeren, de ouders, de
medewerkers en de collega vrijwilligers gewaarborgd blijft. Na een inwerkperiode (on the job) en een
verklaring van goed gedrag zal een samenwerkingscontract worden opgesteld.
Sollicitaties kunnen gemaild worden naar vrijwilliger@mkdvcitykids.nl ter attentie van Nicoline
Cornelissen.

