SafeWings zoekt een vrijwilliger in de rol van:

Dagverantwoordelijke pleegkinderactiviteiten
Barendrecht
Wat zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die als
dagverantwoordelijke de activiteiten voor pleegkinderen eenmaal
per maand op zaterdag kan leiden. Je bent aanwezig van 09.45 tot 15.30 uur, stuurt de
activiteitenbegeleiders aan, bewaakt de veiligheid en zorgt voor de naleving van het beleid van
SafeWings rond de pleegkinderactiviteiten. Het gaat daarbij om pleegkinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 15 jaar. De activiteiten vinden plaats in Barendrecht. Je bent niet verantwoordelijk voor de
organisatie van de pleegkinderactiviteiten, de planning van locaties en de inzet van
activiteitenbegeleiders, dit is de taak van de coördinator pleegkinderactiviteiten.
Het is belangrijk dat je oog hebt voor kinderen, groepsdynamiek en dat je in staat bent om
pedagogisch te handelen.
Je hebt een verklaring omtrent gedrag (VOG) of bent bereid die op onze kosten aan te vragen en je
weet dat je die ook gaat krijgen.
Wat bieden wij:
Je kunt bij SafeWings leuk en zinvol vrijwilligerswerk doen, het is verantwoordelijk werk waarbinnen
je veel ruimte krijgt voor eigen inbreng. Er zijn vaste contactpersonen binnen SafeWings waar je op
kunt terugvallen. Je krijgt een goede inwerkperiode en feedback. Als je wilt geven wij een referentie
af die je kunt gebruiken bij solliciteren. Vooraf afgesproken kosten worden vergoed.
Wie zijn wij:
SafeWings is een vrijwilligersorganisatie opgericht door pleegouders voor pleegouders. Het
opvoeden van pleegkinderen is een mooie taak. Maar het vraagt ook veel van pleegouders.
SafeWings ondersteunt pleegouders op twee manieren:
• Wij zorgen ervoor dat de pleegkinderen één keer per maand op zaterdag een leuke activiteit
hebben. Dan hebben de pleegouders een dagje vrij af.
• Pleegouders kunnen bij SafeWings elkaar op inspirerende gesprekavonden ontmoeten en diverse
trainingen volgen zodat ze hun taken als pleegouder nog beter kunnen vervullen.
We zijn actief in Noord- en Zuid-Holland, werken met ca. 40 vrijwilligers en bereiken per jaar
gemiddeld 250 pleegouders. Wil je meer weten kijk even op onze website: www.safewings.nl
Wil je kennismaken?
Heb je interesse in de vacature van dagverantwoordelijke in Barendrecht dan maken wij graag kennis
met je. Na een gesprek kun je een proefperiode meedraaien waarna we gezamenlijk beslissen of dit
vrijwilligerswerk goed past. Je kunt contact opnemen met Marianne Kerremans via
contact@safewings.nl of het contactformulier invullen op www.safewings.nl .

