Vacature vrijwilliger(s) voor huiswerkbegeleiding
Organisatie
JADE Zorggroep is een zelfstandige, flexibele en waarden gedreven organisatie, die de
voorwaarden schept om met name ontheemde kinderen, jongeren en slachtoffers van
mensenhandel een veilige basis te bieden opdat deze kunnen opgroeien, leren en ontwikkelen
tot evenwichtige, zelfstandige wereldburgers. Het bieden van opvang, opvoeding en onderwijs
doet JADE Zorggroep in samenwerking met en voor verschillende opdrachtgevers, zoals het
COA, het Nidos, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en diverse gemeenten.
Voor onze locatie in Geeuwenbrug, waar volwassenen verblijven, zijn we op zoek naar
vrijwilligers.
Informatie taken
Het geven van huiswerkbegeleiding aan de bewoners. Zij volgen allen twee maal per week
Nederlandse les op beginnersniveau. Als vrijwilliger begeleid je de bewoners bij hun huiswerk
dat bij deze lessen hoort en oefen je de Nederlandse taal met hen. Er zijn een computerlokaal
en lesruimte aanwezig.
Gevraagde vaardigheden / eigenschappen
 Je hebt Interesse in / respect voor andere culturen;
 Je bezit goede sociale vaardigheden, en hebt een open en vriendelijke houding;
 Je beheerst de Nederlandse taal goed en ben niet bang om andere talen en lichaamstaal in
te zetten;
 Je voert de taken zelfstandig uit, waarbij je een beroep kan doen op de aanwezige
beroepskracht.
Voorwaarden
 Beschikbaarheid in overleg met de locatie. Naar verwachting is er sprake van een
tijdsinvestering van twee uur per week;
 Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag is verplicht (de kosten worden door
Jade Zorggroep vergoed);
 Handelen binnen de kaders van het beleid van Jade Zorggroep, waaronder de
omgangsnormen en gedragscode.
Wat biedt Jade Zorggroep
 Uitdagende en zinvolle vrijwilligerstaken;
 De kans een bijdrage te leveren aan opvang van en onderwijs aan kwetsbare mensen in de
samenleving en zo invulling te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid;
 De kans hun passie en drijfveer te delen;
 Ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling;
 De kans om kennis te maken met verschillende culturen;

 De kans om praktijkervaring op te doen of maatschappelijk actief te blijven;
 Een vergoeding voor gemaakte onkosten, zoals reiskosten naar de locatie;
 De mogelijkheid om deel te nemen aan aangeboden cursussen, zoals BHV en
agressiereductietraining.

Nadere informatie te verkrijgen bij

Victoria Kurochka tel. 06-21528258, of Alex
Hulsebosch tel. 06-48524776

Uw sollicitatie kunt u richten aan

Afdeling personeelszaken, via mailadres:
personeelszaken@jadezorggroep.nl

