Gezocht, vrijwilligers voor pluZ
Vindt u het leuk om als gastheer/gastvrouw op te treden, mensen te ontvangen en
durft u voor een groep te staan om een spreker aan te kondigen? Meld u dan aan als
vrijwilliger bij pluZ!
Naast een uitgebreid pakket aan diensten organiseren we voor onze pashouders
interessante lezingen, voorlichtingen, uitjes en workshops in het gehele zorggebied van
De Friese Wouden, Palet en Elkander. Denk hierbij aan een lezing van de notaris, een
rollatorcheck of een rondleiding bij Van Smaak.
Ter begeleiding en ondersteuning van deze activiteiten zoeken we enthousiaste vrijwilligers
die het leuk vinden om:







Sprekers en pashouders te ontvangen
Ruimtes gebruiksklaar te maken
Koffie/ thee te schenken
Een kort praatje te houden voor een groep
Groepen te begeleiden tijdens een uitje
Op een stand te staan tijdens een markt, beurs of evenement.

pluZ organiseert een tiental activiteiten per jaar. In de meeste gevallen duurt een activiteit
een dagdeel. Uw inzetbaarheid is altijd in overleg.
Bent u:






Klantvriendelijk
Flexibel
Sociaal
Representatief
In het bezit van een auto

Dan nodigen we u van harte uit om bijgaand formulier, voor 8 maart, in te vullen en op te
sturen. U kunt zich ook via de website aanmelden via www.pluzzorg.nl/vrijwilligerwordenpluz
U ontvangt uiterlijk 15 maart van ons een bericht terug en eventueel een uitnodiging voor
een kennismakingsgesprek op dinsdag 26 maart.
Vergoeding:
Op vrijwilligerswerk bij pluZ zijn de onkostenvergoedingen van de KwadrantGroep van
toepassing.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Nynke Faber, coördinator pluZ, via telefoonnummer
088 512 1001 ( afwezig op woensdagmiddag en vrijdag) of een mail sturen naar
pluZ@kwadrantgroep.nl

JA, ik word vrijwilliger bij pluZ
Dhr./Mevr.
Naam en voorletters:_______________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________
Postcode en Woonplaats: ___________________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________________
E-mail adres:_____________________________________________________________
Leeftijd:________________________

Stuur dit formulier vóór 8 maart naar pluZ, antwoordnummer 1094, 9200 VB Drachten
(een postzegel is niet nodig)

