Pisa zoekt ...
Inloophuis Pisa aan de Draafsingel 59 in Hoorn is een warm huis voor mensen met kanker, hun
naasten en nabestaanden. Pisa heeft een regionale functie voor West-Friesland. Het zwaartepunt van
de activiteiten is het Inloophuis zelf, maar we zijn ook actief op locaties in Enkhuizen en het
Dijklander Ziekenhuis. Pisa is open over kanker en biedt activiteiten afgestemd op de behoeften van
bezoekers. Pisa wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur en haalt haar inkomsten uit fondsen,
subsidies, donaties, giften, schenkingen en sponsoring.
Gastvrouwen en gastheren gezocht
Wil jij je inzetten voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden? Kom dan ons team
versterken. Voor je begint krijg je een driedaagse IPSO Basistraining waarmee je goed wordt
voorbereid op deze rol. Ook zorgen we voor begeleiding, intervisie en overleg en (bij)scholing. We
zoeken verschillende mensen met verschillende achtergronden: man, vrouw, jong en oud.
Wat houdt de functie in?
Als gastheer of gastvrouw bied je laagdrempelige psychosociale ondersteuning aan mensen met
kanker, hun naasten en nabestaanden in de vorm van een luisterend oor. Daarnaast vertel je meer
over de activiteiten binnen het inloophuis en kijk je wat bij welke bezoeker het beste past.
Betrokkenheid bij en respect voor de bezoeker zijn daarbij zeer belangrijk.
Wat heb je verder nodig aan bagage?
•
•
•
•
•

Goede communicatieve en sociale vaardigheden
Alleen en in teamverband kunnen werken
Flexibiliteit, een actieve, meedenkende opstelling en gevoel voor humor
Basale kennis van kanker, behandelmethoden en proces van verwerking
Stabiele persoonlijkheid, verwerking van eventuele eigen ingrijpende levenservaringen

Wat doe je precies als gastheer of gastvrouw?
•
•
•
•
•

Je zorgt voor een huiselijke sfeer, koffie/thee en een gastvrij welkom
Je luistert goed naar de bezoeker
Je vertelt over het aanbod aan activiteiten en verwijst door naar instanties
Je ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten en bijeenkomsten
Je bent bij voorkeur 2 dagdelen per week aanwezig en wilt ook mee draaien op locatie

Wat krijg je er voor terug?
•
•
•

Een leerzame, inspirerende en voldoening schenkende werkomgeving
Een enthousiast en betrokken team van collega’s
WA verzekering en reiskostenvergoeding tot een actieradius van 20 km.

Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Mariska Verhaar,
mariskaverhaar@inloophuispisa.nl.

