VACATURE VRIJWILLIGER STUURGROEP
Heb je wat tijd die je graag zinvol wil invullen? Heb je interesse in de zorgsector? Dan kunnen wij elkaar
blij maken! Present is namelijk op zoek naar leden voor de stuurgroep van de provincie Limburg.
Wie is Present?

Present Caritas vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligerswerk in de gezondheids- en welzijnszorg: in
ouderenvoorzieningen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor personen met
een handicap. Zo biedt Present onder meer vormingen aan vrijwilligers en vrijwilligersverantwoordelijken.
Meer informatie vindt u op www.presentweb.be.
Samenstelling stuurgroep
Elke provinciale stuurgroep is samengesteld uit vrijwilligers (mensen die zich vrijwillig inzetten voor
Present) en mensen die professioneel bezig zijn met het vrijwilligerswerk (en die dus vanuit hun
beroepsactiviteit, bv. vrijwilligersverantwoordelijke van een voorziening, een bijdrage leveren).
Gezocht profiel
Present zoekt mensen die voeling hebben met de zorgsector en/of vrijwilligerswerk. Iemand die specifiek
één taak binnen de stuurgroep opneemt of zich kan ontfermen over meerdere taken.
Wat kan je doen binnen de stuurgroep?
De stuurgroep werkt het vormingsaanbod uit zowel inhoudelijk als praktisch, organiseert ontmoetingen
voor de vrijwilligers en waakt over een goed contact met de aangesloten zorgvoorzieningen. Je bent
welkom tijdens de tweejaarlijkse algemene vergaderingen en mag gratis deelnemen aan alle vormingen.
We zoeken mensen voor volgende taken:
- Opvolgen van inschrijvingen voor vormingen, ontmoetingsdagen…
- Teksten verzamelen en zelf schrijven voor een online nieuwsbrief
- Inleiden en afsluiten van vormingen
- Nadenken over vormingsthema’s, eventueel zelf vorming geven
Iemand met een computer en administratieve voeling is ook zeker welkom! Een halve dag per week is
nodig om de 1000 Limburgse vrijwilligers goed te ondersteunen. Uiteraard word je hierbij begeleid door
de medewerkers van Present vzw.
Engagement
Naast een specifieke taak die je zelf opvolgt doorheen het jaar, ben je ook aanwezig op de provinciale
ploeg die vijf keer per jaar vergadert in Hasselt.
Contactgegevens
Zin om deel uit te maken van een fijne ploeg die warme zorg heel belangrijk vindt? Interesse in een
bepaalde taak? Stuur dan een korte motivatiebrief naar Liliane Krokaert, coördinator Present.
 liliane.krokaert@presentweb.be of  02/248.10.42

