Gezocht: vrijwillige professionals voor @ease
Bij @ease kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar vrijblijvend binnenlopen om te praten
over hun zorgen. Gespreksonderwerpen kunnen heel verschillend zijn: liefdesverdriet,
drugsgebruik, scheiden, pesten, eetgedrag, studiestress, somberheid, schulden, etc.
Hoe groot of klein de persoonlijke vragen ook zijn: bij @ease kunnen ze erover
praten. Anoniem en gratis! Er staat een getraind team klaar van enthousiaste jonge
vrijwilligers en professionals die goed kunnen inspelen op de zorgen die mensen hebben
en - als het nodig is - iemand (snel) kunnen helpen de juiste zorg buiten @ease te vinden.
Bij @ease vinden we dat geen enkele jongere er alleen voor mag staan als het (l)even niet
lekker loopt. En daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!
Wij zoeken vrijwillige professionals voor @ease in Maastricht, Heerlen en
Amsterdam
Bij een @ease vestiging werken (vooral) jonge vrijwilligers en ervaringsdeskundigen samen
met professionals uit de sociaalmaatschappelijke- en
gezondheidszorg. Onze vrijwilligers voeren de gesprekken
met de jongeren die binnenlopen voor een luisterend oor.
Als professional heb je een coachende rol naar onze
vrijwilligers, geef je advies en intervenieer je in een gesprek
als de situatie daar om vraagt.
Past deze rol jou als professional? En wil je je vrijwillig of
via je huidige werkgever inzetten voor jongeren? Dan
zoeken we jou als je:







een ervaren professional bent (geweest) in de gezondheidszorg of sociaal
maatschappelijke zorg;
stressbestendig bent;
affiniteit hebt met het coachen van jonge medewerkers;
een VOG kunt overleggen (@ease vraagt deze VOG voor je aan);
bereid bent te werken volgens de @ease waarden en o.a. jouw eigen overtuigingen los
kunt laten om jongeren te helpen bij wat zij graag willen;
per maand minimaal 3,5 uur beschikbaar bent (1 dienst van circa 3,5 uur).

We bieden jou:
 een leuk en gezellig (!) team van vrijwilligers en professionals om mee samen te werken;
 trainingen in het @ease concept en de bijbehorende gesprekstechnieken;
 een werkplek waar veel ruimte is voor jouw ervaring, ideeën en initiatief;
 vrijwilligerswerk waarbij je echt iets kunt betekenen voor jongeren.
Ben jij @ease?
Wij ontvangen graag een mail met jouw motivatie én je CV via info@ease.nl. Wil je meer
informatie? Neem dan contact met ons op via info@ease.nl of kijk op www.ease.nl.

