Passie

Verbinden
Vertrouwen

Echt

Bij Stichting NiKo werken we vanuit de kernwaarden:
verbinden, vertrouwen, het verschil durven maken, echtheid en passie.
Daardoor staan we Persoonlijk, Deskundig en Dichtbij onze
zorgvragers en diens familie. En zeker ook bij elkaar.
We hebben kleine Zorgvrager Gestuurde Teams, waar medewerkers
en vrijwilligers dagelijks met passie en hun talent de 250 zorgvragers
ondersteunen bij de keuzes die zíj maken.
Wil je samen met ons het verschil maken?
We zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie van

Vrijwilliger (m/v)

Wat kan een vrijwilliger doen:
Binnen Stichting NiKo zijn er verschillende activiteiten waarbij de
hulp van vrijwilligers gevraagd wordt. Je kunt denken aan:
• Individueel vrijwilligerswerk:
• Zorgvragers bezoeken
• Zorgvragers begeleiden tijdens bezoek ziekenhuis
• Wandelen met zorgvrager
• Boodschappen doen met of voor zorgvrager
• Rolstoelvervoer van de zorgvrager
• Helpen bij spelactiviteiten zoals bingo, sjoelen, huiswinkel/
bestelservice en de jaarlijkse activiteiten zoals: bazaar, kermis,
sinterklaas, kerst enz.
• Voor de inzet van onze nieuwe elektrische tweepersoons auto, de
NiKo MAX Mobiel. Een rijbewijs is hierbij verplicht.
• Deze en nog vele andere activiteiten kunnen momenteel
uitgevoerd worden dankzij de inzet van onze vrijwilligers.

Wij vragen:
• Als je aan de slag gaat als vrijwilliger, vragen wij u een verklaring
omtrent gedrag (VOG) aan te vragen bij de gemeente. De kosten
zijn voor onze rekening.
• Goede sociale vaardigheden.
Wij bieden:
• We maken gezamenlijke afspraken over je inzet. Uiteraard zorgen
we ervoor dat je WA verzekerd bent.
• Wij bieden je een plek in een kleine dynamische zorgorganisatie.
Wil je samen met ons het verschil maken?
Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator
Sandra Zeeman: s.zeeman@stichtingniko.com of
telefoonnummer 06 - 21 49 66 19

Stichting Zorgorganisatie NiKo
bezoek- en correspondentieadres:
De Nieuwpoort
Prins Alexanderstraat 25
1814 XK Alkmaar

De Kooimeer
Albertina Agnesstraat 20
1814 MD Alkmaar
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De Palatijn
Dillenburgstraat 1
1814 JV Alkmaar

