Vrijwilliger Baristakar
Wil jij een positieve bijdrage leveren aan onze patiëntenzorg, dan zien wij jou graag als vrijwilliger
baristakar op een van onze locaties!
Wat ga je doen bij Basalt?
Jij wordt een echte Barista die elke dag heerlijke koffie bereid van verse koffiebonen en melk en
thee met gember en verse munt. Bij jou aan je Baristakar is het elke dag een feestje en ben jij het
middelpunt van Basalt. Naast de koffie en thee willen we gezonde snacks aanbieden die passen bij
de koffie. Je zal in dagdelen werken van 08.30-13.30 uur of in de middag uren. Een Baristatraining
zal door Basalt worden aangeboden zodat je weet hoe je goede koffie kan zetten.
Hoeveel uur kom je bij ons werken en waar?
Wij zoeken vrijwilligers voor de donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 uur tot 12.00 uur.
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?
Wij zoeken vrijwilligers met:
▪ een dienstverlenende instelling;
▪ inlevingsvermogen en geduld;
▪ een positieve- en enthousiaste houding;
▪ een praktische instelling;
▪ een klantvriendelijke en gastvrije houding.
Je gaat op een klantvriendelijke en gastvrije manier om met onze patiënten en bezoekers. Tevens
werk je op een prettige manier samen met de medewerkers en vrijwilligers van Basalt. Ervaring met
soortgelijke activiteiten is geen vereiste. Oplossend vermogen, omgaan met werkdruk en zelfstandig
kunnen werken is een pré.
Wij bieden
▪ een Baristatraining;
▪ 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 16.00 uur). Mail je motivatie naar
I.vandriel@Basaltrevalidatie.nl.

