
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan  
Indische, Molukse en Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy extramurale zorg  
aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en extra verzorging of  
verpleging nodig heeft. Bij Raffy proberen we het waardevolle en vertrouwde van 
de eigen cultuur in ere te houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug te  
vinden in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier  
waarop de medewerkers zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dat  
Raffy een bijzonder huis is.  
 
Lâle is een woonzorgcentrum in het centrum van Breda voor Turkse ouderen,  
waar we het waardevolle en vertrouwde van deze cultuur in ere houden. 
 
We zijn op zoek naar een collega die ons team komt versterken als: 

 

Assistent coördinator vrijwilligers 
20 uur per week 

 
Wat ga je doen? 
Samen met de coördinator vrijwilligers ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van 
nieuwe vrijwilligers voor de verschillende locaties. Je draagt zorg voor het inwerken en begeleiden 
van de vrijwilligers. Het bijhouden van de vrijwilligersadministratie, overeenkomsten in orde 
maken en aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag zijn bijbehorende administratieve taken. 
Als assistent coördinator vrijwilligers draag je het vrijwilligersbeleid uit. 
 
Wat vragen we van jou? 
Je hebt MBO werk- en denkniveau en kunt  zelfstandig kan werken. Je hebt een opleiding gericht 
op zorg en/of welzijn en je hebt ervaring met coördineren en begeleidende taken. Je bent 
communicatief vaardig, flexibel, geduldig, doortastend, enthousiasmerend en je hebt 
doorzettings- en inlevingsvermogen. Uiteraard ben je handig met MS Office.  
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
En wat bieden we je? 
We bieden een uitdagende  functie in een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is. Ook 
is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en heerst er een prettige werksfeer in een 
omgeving waar hard gewerkt wordt maar collega’s altijd voor elkaar klaar staan. De arbeidsduur 
bedraagt 20 uur per week, verdeeld over 3 dagen waarbij woensdag een vaste dag zal zijn. De 
functie is ingedeeld in FWG 35 van de CAO VVT. Daarnaast krijg je 8% vakantietoeslag en een vaste 
eindejaarsuitkering van 7,4%. Tevens bieden wij een uitstekende pensioenregeling, een 
fietsenplan en voordelen in ziektekosten- en andere verzekeringen.  
 
Solliciteren of vragen?  
Stuur dan je sollicitatie met CV o.v.v. 2018-030 vóór 9 januari 2019 naar vacatures@raffyzorg.nl. 
Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Saskia Innemee, coördinator 
vrijwilligers, 076-5225150. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met 
Lizette Korteweg, HR medewerker, 076-5225150.  
 
Deze vacature is zowel intern als extern uitgezet. 
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