Stichting Het-Inter-lokaal & Tandem en de GGD Gelderland-Zuid zoeken

Sleutelpersonen Gezondheid (Vrijwilligersfunctie)
Ben jij iemand met een goed netwerk binnen je eigen/diverse gemeenschap(pen) van de doelgroep
statushouders en migranten? Heb je interesse in gezondheid(szorg)? Wil je graag iets betekenen voor
een ander en je tegelijkertijd persoonlijk verder ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat ga je doen:


Je legt contacten met veel verschillende mensen en geeft informatie



Je verbindt de doelgroep, organisaties en instanties met elkaar



Je haalt behoeften en vragen op die gaan over gezondheid



Je helpt met vertalen tijdens afspraken en bijeenkomsten



Je wijst (nieuwe) statushouders de weg binnen de gezondheidszorg in Nederland



Je nodigt (nieuwe) statushouders uit om mee te doen aan voorlichtingsactiviteiten



Je geeft voorlichtingen, workshops en advies over gezondheidsthema’s aan de doelgroep op
diverse locaties in je eigen gemeente en/of de regio



Je ontwikkelt samen met anderen nieuwe methodes en voorlichtingsmaterialen



Je denkt mee over hoe we (nieuwe) statushouders beter kunnen informeren op het gebied van
gezondheid

Wat zoeken wij


Je komt bij voorkeur zelf uit de doelgroep statushouders/migranten



Je hebt een goed netwerk binnen de eigen/diverse gemeenschap(pen)



Je hebt interesse in gezondheid en (basis)kennis van het aanbod van zorg- en
welzijnsinstellingen en andere instanties



Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau



Je kan goed communiceren in de Nederlandse taal (minimaal A2 niveau)



Je spreekt daarnaast en een of meerdere talen van de huidige statushouders (bijv. Arabisch,
Tigrinya (Eritrea), Farsi, Dari, Pasjtoe, Somalisch)



Je hebt een open houding (nieuwsgierig, eerlijk, betrouwbaar, cultuur- en religie overstijgend)



Je bent ondernemend en creatief



Je bent een netwerker en kan goed samenwerken



Je bent bereid om cursussen / trainingen (over gezondheidsthema’s) te volgen



Je bent minstens 2 dagdelen per week beschikbaar



Je woont en gaat aan de slag in de regio Rijk van Nijmegen (Nijmegen, Berg & Dal, Beuningen,
Druten, Heumen, Mook & Middelaar en Wijchen).

Wat bieden wij


Een leuke en uitdagende werkplek in een informele organisatie



De mogelijkheid om veel te leren: je volgt trainingen en workshops en krijgt (persoonlijke)
begeleiding



Goede ondersteuning



Het maken van een persoonlijke portfolio



Een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding volgens de voorwaarden van Stichting Het Interlokaal & Tandem;

Meer informatie en solliciteren


Als je interesse hebt en/of meer wilt weten: bel, sms of app naar Faysal Zouay,
projectmanager Diversiteit, 06 41 98 13 72, f.zouay@inter-lokaal.nl



Je sollicitatie ontvangen wij graag via het aanmeldformulier of
http://tinyurl.com/sleutelpersonen



Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met je op

