Per team zoeken wij vrijwilligers voor de volgende functies:






1 Coördinator. Geeft leiding aan het team van vrijwilligers.
2-3 Begeleiders van de volwassenen. Bedenkt en verzorgt samen met de andere
begeleiders het programma voor de volwassenen.
4-5 Begeleiders van de kinderen. Bedenkt en verzorgt samen met de andere
begeleiders het programma voor de kinderen.
1 Kok Kookt en geeft leiding aan de verzorgingsploeg die de dagelijkse maaltijden en
consumpties verzorgt.
2-3 kookhulpen Werkt mee in de verzorgingsploeg op aanwijzingen van de kok.

De vaardigheden van een coördinator:
 Empathie hebben met de doelgroep.
 Kunnen coachen van teamleden.
 Kunnen onderhandelen.
 Het kunnen houden van disciplinegesprekken.
 Vaardigheden in conflicthantering.
De vaardigheden van begeleiders van volwassenen en jeugd.
 Heeft empathie en enige ervaring met de gasten van de doelgroep.
 Beschikt over enige creatieve- en spel vaardigheden.
 Is flexibel en kan zich solidair opstellen in het team.
 Heeft gevoel voor afstand en betrokkenheid naar de gasten.
 Beschikt over het vermogen om gezag te tonen ten opzichte van de gasten.
 Is fysiek in staat een week intensief bezig te zijn ten behoeve van de gasten.
Belangrijke tip: er is een spellenboekje ontwikkeld op basis van ervaringen in eerdere
vakantieweken.
De vaardigheden van het hoofd van de verzorgingsploeg
 Maakt een menu en begroting op basis van het toegezegde voedingsbudget.
 Is in staat een menu samen te stellen dat afgestemd is op de doelgroep.
 Heeft ervaring met het koken voor groepen in een grote keuken en is op de hoogte
van de hygiëne regelgeving.
 Kan delegeren aan de kookhulpen.
 Is stressbestendig, zeker als het gaat om in een keuken voor een groep te koken.
Belangrijke tip: er is een kookboekje ontwikkeld op basis van ervaringen in eerdere
vakantieweken.
De vaardigheden van de kookhulp
 Heeft affiniteit met koken voor de doelgroep
 Is flexibel en zorgzaam
 Is stressbestendig
 Is fysiek in staat een week intensief bezig te zijn ten behoeve van de gasten.
Dit is slechts een summiere samenvatting van de functies en de bijbehorende taken die in
een team vervuld worden. Tijdens het intro-weekend worden de functies nader toegelicht en
worden ervaringen opgedaan in andere weken uitgewisseld, zodat nieuwe vrijwilligers een
goed idee krijgen van wat er van hen verwacht wordt.
Voor vragen kun je mailen naar: vw@socialegroepsvakantie.nl

