Bevolkingszorg hulpverlener (vrijwilliger)
Taakomschrijving
Sta jij klaar om een helpende hand toe te steken?
Wat je gaat doen ?
Bij een ramp of crisissituatie in jouw regio word je opgeroepen als hulpverlener van ons team Bevolkingszorg bij de
zorg voor getroffenen, bijvoorbeeld bij een ontruiming van een zorginstelling. Onder leiding van een teamleider staat
het team klaar om mensen op te vangen in een opvanglocatie. Je bent voor de betrokkenen op dat moment het eerste
aanspreekpunt, je biedt praktische hulp én een luisterend oor. Daarnaast kan ook het zorgen voor eten, sanitaire
voorzieningen en/of een slaapplaats tot je taken behoren.
Hoe dat gaat? Zo: https://www.youtube.com/watch?v=D9d8ryr6n94&feature=youtu.be
Wat krijg jij?
Veel voldoening omdat je hulp biedt waar en wanneer het echt nodig is;
Trainingen om je voor te bereiden:
1. Bevolkingszorg; theorie en praktijk van 3 dagdelen
2. e-modules Basis eerstehulpverlener en communiceren met portofoon
3. EHBO
De kans om ervaring én contacten op te doen in een Noodhulp organisatie;
Een vergoeding voor gemaakte reiskosten.
Wat vragen wij?
Je bent lichamelijk én geestelijk in goede conditie;
Je beschikt over eigen vervoer om bij een oproep naar de locatie in jouw regio te komen;
Je bent sociaal en communicatief vaardig en je weet van aanpakken;
Een EHBO certificaat of de bereidheid deze te behalen;
Je onderschrijft de 7 grondbeginselen van het Rode Kruis.
Geïnteresseerd?
Wil jij de helpende hand toesteken? Stuur je CV en motivatie naar : werving.overijssel@rodekruis.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marthe Kampman Hoofd Bevolkingszorg Overijssel via
bevolkingszorgijsselland@rodekruis.nl
Of bekijk onze Rode Kruis film over Bevolkingszorg https://www.youtube.com/watch?
v=xqqytGXeFq4&feature=youtu.be
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Dat doen wij om de hoek – en ver weg. Dat doen we vanuit ons hart en met de
mouwen opgestroopt. En dat doen wij met vele vrijwilligers die zich met passie inzetten. Wij werken wereldwijd vanuit
onze zeven grondbeginselen: Menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid
en algemeenheid. Onze hulpverlening is voortdurend in ontwikkeling.
Organisatie
Rode Kruis
Doelgroep
Volwassenen
Categorie
Zorg & Welzijn
Plaats
Broekland (ov)
Dalmsholte
Heeten
Heino
Laag-Zuthem
Lemelerveld

Lierderholthuis
Luttenberg
Mariënheem
Nieuw-Heeten
Nijverdal
Raalte
Wijhe
Werktijden
Bij noodhulp of crisis
Werkuren per week/maand
8 uur
maand
in overleg
Aantal gezochte vrijwilligers
2
Contactpersoon
Elske Brethouwer
E-mailadres
werving.overijssel@rodekruis.nl
Samenwerken met andere vrijwilligers
Ja

