Klusser Opvanghuizen
(vrijwilligersfunctie)

Een handige aanpakker die wel van een praatje houdt.
Wie zijn wij
Vluchtelingen in de Knel biedt bescherming aan vluchtelingen die zijn afgewezen en daardoor zijn uitgesloten van
voorzieningen. Wij werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Daarom
zetten wij ons in deze vluchtelingen te verzekeren van toegang tot basisvoorzieningen en bieden we hen waar
mogelijk intensieve sociaal-juridische begeleiding. We helpen jaarlijks tientallen cliënten met noodopvang in een
van onze opvanghuizen.
Wie ben jij
Je bent betrokken bij deze doelgroep van ongedocumenteerden en je wilt bijdragen aan hun menswaardig
bestaan. Je staat stevig in je schoenen en bent een echte doorzetter. Je bent goed in contact met een zeer
diverse doelgroep. En natuurlijk ben je geen vreemde voor een schilderskwast en boor.
Wat ga je doen
Je gaat (waar mogelijk samen met bewoners) klusjes en klein onderhoud aan de huizen en inboedel uit voeren
zodat onze huizen netjes en bewoonbaar blijven. Denk hierbij aan schilderwerk, reparaties, tuinonderhoud. Het
gaat hierbij om klussen die standaard niet in het onderhoudspakket van een woningbouwvereniging vallen.
• In overleg met coördinator huizenbeheer voer je onderhoudsklussen uit waarbij de volgende zaken van
belang zijn:
◦ In een informele setting contact houden met bewoners;
◦ Bewoners stimuleren in hun eigen kunnen en verantwoordelijkheid en waar mogelijk betrekken bij de uit te
voeren klussen.
◦ Signaleren of het huis netjes en bewoonbaar is.
• De coördinator op de hoogte houden over hoe het gaat in een huis en welke zaken zijn uitgevoerd.
• In overleg met de coördinator bekijken of er dingen aangeschaft moeten worden en of er (grote) reparaties
nodig zijn.
Hoeveel tijd kost het je?
Gemiddelde tijdsbesteding 1 dagdeel per week. Meestal kun je het werk zelf inplannen maar soms moet er op
korte termijn iets gebeuren. Het is daarom handig indien je op meerdere dagdelen in de week beschikbaar bent.
Wat vragen we van je?
• Een praktische en flexibele instelling met enige kluservaring
• Communicatief vaardig
• Staat stevig in de schoenen
• In staat andere mensen te motiveren
• Zelfstandig en betrouwbaar
• Spreekt Nederlands en voldoende Engels; Frans of een andere taal is een pré, geen eis
• Commitment voor langere periode
Wat bieden we je?
• De mogelijkheid om echt bij te dragen aan een menswaardig bestaan van een vluchtelingen
• Een warm en hecht team om in te werken
• Begeleiding, ondersteuning en training
• Zelfstandigheid in de functie in overleg met de coördinator
• Een vrijwilligerscontract met de mogelijkheid tot reiskostenvergoeding, vrijwilligersverzekering
Interesse?
Je kunt ons bellen op 040 2569517 of stuur je motivatie en CV naar hulp@vluchtelingenindeknel.nl.
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