Vacature vrijwilliger Slachtofferhulp
CAW Boom Mechelen Lier helpt mensen met al hun welzijnsvragen en -problemen. We geven
steun aan diegenen die het moeilijk hebben, zodat ze zelf weer verder kunnen.
Ben je student? Gepensioneerd? Woon je in de buurt? Ben je zelf ooit geholpen door het CAW en wil je
nu anderen helpen? Of draag je graag je steentje bij aan welzijn? Dan ben je bij CAW Boom Mechelen Lier
aan het juiste adres! Voor onze organisatie zijn vrijwilligers zeer waardevol. Je krijgt je eigen taken mits
de nodige ondersteuning en vormt zo een onmisbare schakel.
Ter ondersteuning van onze dienstverlening zijn we op zoek naar behulpzame vrijwilligers voor onze
deelwerking Slachtofferhulp. Als vrijwilliger sta je slachtoffers van een misdrijf, ramp of verkeersongeval
bij. Daarnaast steun je ook familie en vrienden van slachtoffers of bied je hulp aan getuigen van een
schokkende gebeurtenis. Op die manier help je hen om hun geschonden vertrouwen in de maatschappij
en de medemens te herstellen en vergroot je zo het veiligheidsgevoel van de slachtoffers. Hiervoor
verplaats je je binnen onze regio en ga je op huisbezoek bij onze cliënten. Tijdens deze gesprekken bied
je de slachtoffers zowel emotionele, juridische, administratieve als praktische hulp.

Wie zoeken we?
 Een aangename M/V/X die wekelijks voldoende tijd kan vrijmaken en zich wil engageren voor
minstens
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vrijwilligersvergadering in Mechelen.

 Een teamspeler met een gezonde portie inlevingsvermogen.
 Een vrijwilliger die sociaal vaardig, flexibel, geëngageerd en respectvol is.
 Een vrijwilliger die een bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen.
 Een vrijwilliger die niet bang is van elektronische administratie.
 Een vrijwilliger met een open en leergierige houding (geen specifieke vooropleiding vereist).
Wat bieden we jou?
 Een warm onthaal in een groeiende organisatie.
 Een afwisselend takenpakket.
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 Een basisopleiding, werkplekleren en de mogelijkheid om vormingen bij te wonen.
 Een onkostenvergoeding en verzekering
 Een plaats binnen een bruisende vrijwilligerswerking waar er aandacht is voor
ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers, maar ook voor evenementen zoals de Dag en de
Week van de Vrijwilliger. Ook op onze medewerkersdagen ben jij meer dan welkom!

Praktisch?
Plaats van tewerkstelling: regio Boom, Mechelen, Lier (indien je een voorkeur hebt, bekijken we graag
voor jou wat de mogelijkheden zijn).

Hoe kan je solliciteren?
Droom je ervan om je steentje bij te dragen als vrijwilliger en wil je mee het
verschil maken voor onze cliënten bij Slachtofferhulp? Dan nodigen we je graag
uit op één van onze infomomenten. Deze vinden plaats in onze vestiging in
Mechelen (Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen).

Maandag 14 oktober 2019

Woensdag 16 oktober 2019

19.30u – 21.30u

10u – 12u

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar vrijwilligers@cawboommechelenlier.be of door contact
op te nemen met Joke Geerts (Vrijwilligerscoördinator Slachtofferhulp) of Hilke De Groote (Algemeen
Coördinator Vrijwilligers) via het nummer 0492 13 67 46 (Joke) of 015 695 695. Ook voor meer informatie
over onze vrijwilligerswerking kan je bij hen terecht.

