Stichting Wielewaal organiseert o.a. vakanties voor jongeren en volwassen met een
beperking. Tijdens een vakantie organiseer je allerlei uitstapjes en leuke activiteiten vanaf de
vakantielocatie. Met de inzet van vrijwilligers maken we er een onvergetelijke week van. Op
verschillende vakanties is er plaats voor:

(Assistent) Reisleiders
De organisatie:
Wielewaal organiseert al ruim 40 jaar vakantieactiviteiten voor jongeren met een beperking. Iedereen
heeft af en toe een pauze nodig, Even geen verplichtingen, maar doen waar je zin in hebt. Liefst in een
nieuwe omgeving en met nieuwe mensen. Voor mensen met een beperking is dat niet vanzelfsprekend.
Wielewaal maakt een vakantiebreak wel mogelijk. Zo’n 800 vrijwilligers zetten zich in. Ben jij dit jaar een
van onze reisleiders die dromen waarmaakt?
De functie:
Wat ga je doen?
o met je team stel je een leuk vakantieprogramma samen,
o coördineren, aansturen en begeleiden van je vrijwilligersteam,
o in de voorbereiding contact met vakantiedeelnemers en vrijwilligers,
o het bieden van zorg aan de vakantiedeelnemers,
o het draaien van het activiteitenprogramma en het aanpassen waar nodig,
o improviseren en zoeken naar oplossingen gedurende de week,
o voeren vrijwilligersoverleg tijdens de vakantieweek gericht op taakverdeling en binding,
o budgetbeheer en verslaglegging
o en vooral plezier maken en alles in het werk zetten voor een onvergetelijke vakantie!
Wielewaal vraagt:
o Hbo werk- en denkniveau, (social work, sport & bewegen of SPH is een pré)
o ervaring met het organiseren van activiteiten,
o bekend met groepsdynamiek en het aansturen van vrijwilligers,
o affiniteit met jongeren en/of volwassenen met een handicap,
o bereidheid tot het bieden van verzorging van de vakantiedeelnemers,
o creativiteit, sportiviteit en oplossingsgericht,
o zelfstandig kunnen werken,
o beschikbaarheid van min 2 vakantieweken (één week inwerken; tweede week zelfstandig draaien).
o Aanwezig op het Wielewaal Event, een dag boordevol ontmoetingen en workshops.
Wielewaal biedt:
De leukste vakantiebaan die er is! Ruimte voor je creativiteit en enthousiasme, waarin je veel ervaring
opdoet met leidinggeven en coördineren. Wij bieden gratis eten en vakantie-accommodatie. Een
vergoeding en een onvergetelijke ervaring. Daarnaast krijg je begeleiding vanuit kantoor en kun je 24/7
bellen met het medisch team voor vragen. Kortom: je staat er nooit alleen voor.

Heb je belangstelling?
Reageer dan door je aan te melden via info@wielewaal.nl of bel voor meer informatie met Saskia
Awater op 088 - 122 44 00. Saskia zoekt samen met jou een passende vakantieperiode.

