Vrijwilliger Restaurant
Wil jij een positieve bijdrage leveren aan onze patiëntenzorg, dan zien wij jou graag als vrijwilliger
restaurant op locatie Den Haag!
Wat ga je doen bij Basalt?
Je bent onderdeel van een enthousiast team van medewerkers/vrijwilligers die werken in het
restaurant onder leiding van de teamleider Catering. Je ontvangt op een klantvriendelijke en
gastvrije manier met name klinische patiënten en bezoekers in het restaurant. Je helpt bij het
aanreiken en klaarzetten van het ontbijt. Daarnaast heb je een kritische blik op het schoonhouden
van de tafels/stoelen in het restaurant. Ervaring met soortgelijke activiteiten is geen vereiste.
Je werkt op een prettige manier samen met de medewerkers/vrijwilligers.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
Wij zoeken een vrijwilliger voor de maandag, dinsdag en vrijdag van 7.30 uur tot 10.30 uur.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken op locatie Basalt Den Haag.
Over de organisatie
Basalt is met tien locaties hét expertisecentrum voor complexe, medisch specialistische
revalidatiezorg in Zuid-Holland. Circa 1200 medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg
van ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving
kunnen participeren. Daarvoor stimuleren wij patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht
te vergroten en weer eigenaar te worden over hun leven. Basalt gaat voor voortdurende
innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze zorg en werkt intensief samen met
huisartsen en alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er
wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen van de ketenzorg. Bovendien werken
we nauw samen met mytyl- en tyltylscholen om onderwijs- en revalidatiedoelen op elkaar af te
stemmen. Wij zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen en wij
hebben een academiseringsovereenkomst met het LUMC.
Wat kun jij Basalt bieden?
 een dienstverlenende instelling;
 inlevingsvermogen en geduld;
 een positieve- en enthousiaste houding;
 een praktische instelling;
 kunnen samenwerken met medewerkers en andere vrijwilligers;
 discretie en betrouwbaarheid.
Wij bieden onze vrijwilligers:
 een vrijwilligersovereenkomst waarbij je WA-verzekerd bent tijdens de uren die je voor Basalt
wordt ingezet;
 een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, met een maximum van 30 kilometer retour;
 informatieve vrijwilligersbijeenkomsten;
 jaarlijks een gezellig avond met alle vrijwilligers van Basalt.

Wil je meer weten of solliciteren?
Inlichtingen worden je graag verstrekt door Inge van Driel, vrijwilligerscoördinator, telefoon:
06-53240659 (dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 14.30 uur). Mail je motivatie naar
i.vandriel@basaltrevalidatie.nl.

