Draag jij graag een steentje bij aan een onvergetelijke vakantiebeleving van onze gasten
tijdens hun verblijf in Villa Pardoes? Dan is deze vacature iets voor jou!
Wie zijn wij?
Villa Pardoes biedt Nederlandse gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek
kind tussen de 4 en 12 jaar een onvergetelijke, unieke vakantiebeleving aan. Voor broertjes,
zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s die dromen van een onbezorgde week samen.
Genieten met elkaar, daar gaat het om in Villa Pardoes. Even alles vergeten en samen mooie
herinneringen maken!

“Ik ben ervan overtuigd dat dit de energie geeft om de zware tijd, waar je als ouder met een
ziek kind in terecht komt, een stukje draaglijker te maken. Ik vind het heel fijn om hier mijn
steentje aan bij te mogen dragen. Ik ga dan ook altijd met een glimlach naar huis.”
- Vrijwilliger Pardoes

Wat doe jij?
Jij zorgt met een grote groep vrijwilligers ervoor dat de gasten zich welkom voelen in Villa
Pardoes. Tussen 9.30 uur en 21.30 uur ben jij met minimaal een mede-vrijwilliger in de Villa
aanwezig. In de Villa ondersteun je de activiteiten voor de gasten, waarbij je ze eventjes laat
genieten en stralen door jouw enthousiasme. Je biedt een luisterend oor aan de gasten als
ze hun verhaal willen delen, maar heb jij ook op alle vragen die ze hebben een antwoord.
Daarnaast zorg jij er ook voor dat de Villa netjes opgeruimd blijft.
Wat vragen wij?
Jij bent flexibel in je werkuren. Je bent tijdens de week in de avonden beschikbaar en in de
weekenden minimaal 1x in de week voor 4 uur. Daarnaast ben je een gezelligheidsdier die
enthousiasme uitstraalt dat je graag wilt overbrengen met je mede-vrijwilligers om zo onze
gasten te laten genieten van een onvergetelijke vakantie.
Wat wij te bieden hebben?
• Een betoverende en onvergetelijke ervaring
• Een flexibel en gezellig team van zo’n 220+ vrijwilligers
• Groeien in ervaring, persoonlijke ontwikkeling en onderdeel zijn van een team
• Een verplichte BHV-cursus wordt aangeboden op locatie
Wil jij onze gasten betoveren?
Dan ontvangen we graag een berichtje met je motivatie, mogelijkheden en contactgegevens.
Heb je nog vragen?
Mariëlle Oomen/ moomen@villapardoes.nl / 0416 – 387 - 222
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Postbus 133
5170 AC Kaatsheuvel

0416 38 72 22
info@villapardoes.nl

NL35 RABO 0300 2240 28
Kvk 180 53 563

Nieuwsgierig?
www.villapardoes.nl

