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Vacatures
Vrijwilligersfuncties
We hebben altijd diverse vacatures gedurende het jaar. Maar de hoogste nood ligt vooral in de zorg
en dan vooral voor een aantal specifieke doelgroepvakanties, zie ons overzicht van soorten
seniorenvakanties. Alleen met gegarandeerde zorg kunnen we veel vakantiegasten (senioren zonder
en met zorg) een fijne vakantie met aandacht bezorgen.

Bekijk hier het overzicht met vacatures voor zorgvrijwilligers.
Zorgvacatures
Wij hebben het hele jaar door behoefte aan: Verpleegkundigen met of zonder BIG, Verzorgenden IG
en Verzorgenden niveau 3. BIG-geregistreerd? Je uren tijdens de vakantie tellen mee voor je
registratie.

Hou je van je vak en wil je graag zorg verlenen in een leuk team, in een ontspannen omgeving,
zonder tijdsdruk terwijl je ook nog eens mee kunt doen met de leuke activiteiten en uitstapjes? Ga
met ons mee en ervaar de bijzondere sfeer tussen vrijwilligers en onze vakantiegasten! En neem
gerust je collega, vriend(in), zus of moeder mee als vrijwilliger! Je verblijf- en reiskosten worden
betaald en wij regelen/betalen je aansprakelijkheidsverzekering!Kun/wil je op korte termijn al met
ons mee? Graag!

Kun jij een week (of met een paar dagen zijn we ook al blij!) missen op je werk? Meld je nu aan! Wij
zitten om je te springen! Iedereen, ongeacht religie of achtergrond, is van harte welkom om tijdens
een bijzondere vakantieweek als zorgvrijwilliger mee te werken! Bel voor meer informatie naar
Mirjam Guliker, coördinator zorg, tel. (0343) 74 58 90 of mail naar mguliker@hetvakantiebureau.nl
Overige vrijwilligersvacatures in vakantieweken
– Bestuurders van het treintje, enkele dagdelen per week in zomerperiode (inwerken in voorjaar)
– Bestuurders van de rolstoelbus, zaterdagen in zomerperiode
– Ondersteuning bij activiteiten (vooral wandelen, fietsen, winkelen), enkele dagdelen in
zomerperiode, zie uitleg*

Bel voor bovenstaande functies naar Wim van der Tas, coördinator vrijwilligers, tel (0343) 74 58 90
of mail via wvandertas@hetvakantiebureau.nl
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Vrijwilligers buiten vakantieweken (projectmatig) op kantoor in Doorn
– Fondsenwerving voor hulpmiddelen, recreatiemiddelen, etc. t.b.v. vakanties
– Database beheer- Salesgerichte taken (nabellen informatieaanvragen)
– Inpakken mailings, inzet n.t.b.

Bel voor bovenstaande functies naar Mijndert Blanken, manager, tel (0343) 74 58 90 of mail via
vakanties@hetvakantiebureau.nl
Wandel- en winkelvrijwilligers
Ter aanvulling van ons vaste vrijwilligersteam in de diverse vakantieweken op de diverse locaties
zoeken wij ook lokale vrijwilligers die af en toe, gedurende de vakantieweken (zomer, Kerst,
Oud&Nieuw), kunnen ondersteunen door met onze vakantiegasten te gaan winkelen, wandelen of
fietsen, of ondersteunen bij enkele recreatieve activiteiten. Dus woon je in of bij Ermelo, Doorn,
Wezep, Mechelen, De Rijp, Elsloo of Lemele en lijkt het je leuk om af en toe te helpen?

Bel voor bovenstaande functies naar Wim van der Tas, coördinator vrijwilligers, tel (0343) 74 58 90
of mail via wvandertas@hetvakantiebureau.nl
Betaalde functies
Op dit moment zijn er geen vacatures voor betaalde functies.
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