Vacaturetekst SEH voor het aantrekken van studenten

Ben je student verpleeg- of geneeskunde én 21 jaar of ouder?
Dan is vrijwilligerswerk op de SpoedEisende Hulp bij VUmc misschien iets voor jou!
Dynamische omgeving
Per jaar worden er op de SEH van Vumc circa 29.000 patiënten behandeld. Patiënten met
uiteenlopende ziektebeelden en variërend in de leeftijd van 0-100 jaar. Een bezoek aan de SEH is
vrijwel nooit gepland wat betekent dat patiënten en hun begeleiders in een onverwachte situatie zijn
terecht gekomen wat veel stress kan oproepen.
‘Het leukste aan het werk is de dynamiek op de SEH, er gebeurt altijd wat. De patiënten zijn heel
divers en altijd dankbaar voor het eten en drinken dat je ze brengt of de aandacht. En het zijn vaak
hele boeiende gesprekken.’
Gastvrij, serieus en leerzaam
Als vrijwilliger ben je het vistitekaartje van de SEH bij VUmc en sta je klaar om patiënten en
bezoekers gastvrij te ontvangen. Je stelt ze op hun gemak en informeert waar nodig. Ook vang je
familie en naasten op van de ernstig zieke en/of gewonde patiënt en verzorg je wat te eten en
drinken en voer je een gesprek met de patiënt of familie als hier behoefte aan is. Je kan deelnemen
aan het tweewekelijks werkoverleg en aan speciale vrijwilligersbijeenkomsten.
Wanneer
Om je aan te sluiten bij het vrijwilligersteam ben je minimaal 1 tot 2 dagdelen per week beschikbaar
op flexibele momenten (weekend, middag, avond en feestdagen). Op de SEH zijn van maandag t/m
zondag van 12:00 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 22:00 uur vrijwilligers aanwezig. Via een maandelijks
rooster kan je aangeven wanneer je beschikbaar bent. Er wordt dus niet gewerkt met een vast
rooster.

Nog steeds enthousiast?
Wie zoeken we
We zoeken studenten die zich voor ongeveer een jaar willen verbinden aan de Spoedeisende Hulp
van het VUmc en vrijwilliger willen zijn in een groot en wisselend team. Het is belangrijk dat je
communicatief bent en als zelfstandige teamplayer je rol van vrijwilliger weet te dragen en makkelijk
weet te laveren tussen alle hectiek die er soms is.
Enkele van je kwaliteiten
Rustig en geduldig, vriendelijk en empatisch, je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, je bent
oprecht geinteresseerd in personen en zijn/haar omgeving en je kan omgaan met de diversiteit van
de SEH patiënten
Wat kan je nog meer
Ook ben je in staat om de verwondingen en ziekte van de patiënt onder ogen te zien en daarbij niet
vanuit sensatie te handelen. Je biedt een luisterend oor richting patiënten en bezoekers en
respecteert daarbij de privacy en geheimhouding en houdt gepaste afstand waar nodig.
Last but not least; je vindt het prettig solistisch te werken en bent zelfredzaam en zelfstandig
Ben je ondertussen warm geworden voor deze vacature of heb je misschien nog wat vragen?
Schroom dan niet en mail naar: vrijwilligers.info@vumc.nl

