Vrijwilligers tellen ook mee!
KOOK STER M/V GEZOCHT!!
Wij zoeken vrijwilligers met een gezellige en sociale persoonlijkheid, die passie hebben voor koken.
Iemand die minimaal 3x in de week kan koken in de middaguren. Je komt te werken op een
woonvoorziening die midden in het bruisende centrum van Rotterdam is gelegen. Je hebt te maken met
kwetsbare mensen die 24 uur begeleiding nodig hebben. De voorkeur gaat uit naar iemand die affiniteit
heeft met de doelgroep. Je hebt kennis van de multiculturele keuken met name het Surinaamse,
Hollandse en Antilliaanse, gezien de afkomst van onze cliënten. Het maken van een maaltijd en toetje
wordt in samenwerking met of zonder de cliënten gedaan. Tafel dekken, eten opdienen en opruimen
hoort ook bij het maken van een huiselijke sfeer. Spreek dit je aan? Dan raden wij je zeker aan om te
reageren!

KLUSJESMAN!
Wij zijn op zoek naar een handige klusjesman met een technische achtergrond. Ben je in staat om
zelfstandig kleine onderhoudstaken en lichte reparaties uit te voeren? Beheers je de Nederlandse taal
en ben je in bezit van een B/E rijbewijs? Ben je minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar? Dan zijn wij
op zoek naar jou!
Je zal op diverse locaties van de Nico Adriaans Stichting bezig zijn. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in opdracht van de facilitair medewerker. Nieuwsgierig? Bel of mail gerust.
GEZOCHT SPORT/FITNESS TRAINER!!
Ben je opzoek naar een sportieve uitdaging met onze bezoekers? Heb jij Kennis en of ervaring in
diverse sport- en fitness apparatuur. Kan je goed je kennis overdragen, heb je geduld en heb je een
redelijke beheersing van de Engelse en eventuele Franse taal? I.v.m. onze activeringsprogramma
bieden wij een aantal dagdelen in de week ruimte aan onze bezoekers om te sporten / fitnessen. Wij
zoeken vrijwilligers die onze bezoekers hierbij willen ondersteunen. Nog meer vragen bel of mail
ons.

"DOCENT“ COMPUTERLESSEN
In het kader van ons activeringsprogramma bieden wij een aantal dagdelen in de week computerlessen
aan onze bezoekers. Variërend van basisgebruik van de pc tot instructie in software als Windows, Offfice
en Social Media software. Er wordt instructie geboden in groepen van diverse niveau's. Groepen van
maximaal 3 personen.
Wij vragen o.a. goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur een redelijk beheersing van
de Engelse en eventuele Franse taal . Iets voor jou? Voor meer informatie bel ons!

GASTVROUW/MAN
Voor onze dagopvang (huiskamer|) zoeken wij een enthousiaste gastvrouw/heer. Iemand met een
warm hart voor kwetsbare mensen. Een warm en gezellig persoon met een luisterend oor die zich niet
laat afschrikken door het soms afwijkende gedrag van onze bezoekers. Iemand die in de ochtend of de
middag een aantal dagdelen per week voor een gezellige sfeer in onze dagopvang wil zorgen. Wil
assisteren bij algemene activiteiten. Voor meer vragen bel of mail ons!
Contact gegevens:
Wij hebben altijd plaats voor vrijwilligers die hun gewaardeerde en nodige bijdrage willen leveren aan
het welzijn van onze bezoekers.
Mail ons naar: sollicitaties@nasrotterdam.nl
Of bel 010- 41 339 29

