Vacature

Stichting Gast helpt asielzoekers die onder schrijnende omstandigheden leven in
Nijmegen en omgeving. Het gaat om vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en dus
zonder documenten moeten leven. We maken ons sterk voor een humaan asielbeleid.
Stichting Gast krijgt geen subsidie van de overheid en is dus afhankelijk van fondsen
en donaties en de grote inzet van vrijwilligers.

Medewerker Bureau m/v (vrijwilliger)
Stichting Gast zoekt op korte termijn vrijwilligers (m/v) voor de functie Medewerker Bureau. Het bureau
is gevestigd op het adres Tweede Walstraat 19a in Nijmegen. Het ondersteunt de cliënten en
vrijwilligers van Stichting Gast en bestaat uit vrijwilligers en stagiaires die allen parttime werken.
Het Bureau is geopend op maandag, woensdag en donderdag. Aanwezigheid van één of meer
bureaumedewerkers op die dagen is zeer gewenst.
De Medewerker Bureau:
- Verzorgt administratieve, financiële of secretariële taken van het bureau die passen bij
zijn/haar belangstelling en ervaring.
- Ontvangt asielzoekers, adviseert hen en verwijst hen door, naar bv. een huisarts.
- Ondersteunt Stichting Gast bij acties, manifestaties en collectes.

Wij zijn op zoek naar iemand die:
-

Affiniteit heeft met de problematiek van vluchtelingen
Op MBO/HBO niveau functioneert
Zowel de mondelinge als schriftelijke communicatie goed beheerst
Wekelijks minimaal 4 (tot 16) uur beschikbaar is op maandag, woensdag of donderdag.

Stichting Gast biedt 30 tot 40 ongedocumenteerde vluchtelingen een helpende hand bij het creëren
van een menswaardig bestaan, deels door ze onder te brengen in een stabiele woonsituatie.
Daarnaast stimuleren we onze gasten nadrukkelijk om actief te zijn. Zo kunnen ze aan de slag in
onze Kleurrijke tuin, onze fietswerkplaats of in het gastcafé.
Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn er op dit moment ruim 50 vrijwilligers werkzaam bij Stichting
Gast.

Meer informatie over Stichting Gast kunt u vinden op de website (www.stichtinggast.nl).
Solliciteren? Mail dan svp een (kort) cv naar info@stichtinggast.nl

