
 

 

 

 

 

 

  

  Vrijwilliger, koffie/thee schenken op poliklinieken 
  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen 

Vrijwilligers geven in ons ziekenhuis extra aandacht aan de patiënt. Op verschillende afdelingen worden zij ingezet als 

waardevolle aanvulling op de patiëntenzorg.  

Binnen de horeca van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is een vacature voor Vrijwilliger koffie/thee schenken. 
 

Het werk 

Als vrijwilliger binnen de horeca zorg je voor een gastvrij gevoel tijdens het wachten op de poliklinieken, door een kopje 

koffie/thee aan te bieden aan de bezoekers van de poliklinieken.  

Tot de taken behoren: 

- Koffie/thee serveren en bij bezoekers aanbieden. 

- Praatje met bezoekers maken 

- Aanvullen voorraad koffie/theekarren 

- Zorgen dat de kar schoon en netjes is volgens HACCP richtlijnen.  

- Alle poliklinieken die hier aan deelnemen bezoeken en opruimen. 
 

Werktijden: als vrijwilliger mag je 1 of 2 dagdelen aan de slag. In overleg is er keuze uit de dagdelen maandag t/m vrijdag (excl. 

feestdagen) van ongeveer 8.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.  
 

Dit breng je mee 

- Je bent representatief en hebt een vriendelijke uitstraling. 

- Je bent in staat  de patiënt een welkom gevoel te geven.  

- Je kunt goed luisteren. 

- Je bent fysiek in staat om een dagdeel te staan en lopen. 
 

Wij bieden jou 

Leuk vrijwilligerswerk met gezellige collega’s en patiënten die blij zijn met jouw inzet! 
 

Meer informatie 

Heb je belangstelling om bij te dragen aan een gastvrij CWZ, stuur dan een berichtje  naar Ellen Brühl. Vermeld hierbij ook welk 
dagdeel je beschikbaar bent. Ellen Brühl, coördinator vrijwilligers CWZ, e.bruhl@cwz.nl. Solliciteren kan tot 16 januari 2017. 
 

CWZ in het kort 

Met 653 bedden, ruim 3.500 medewerkers en vrijwilligers en 30 medische specialismen is CWZ een groot algemeen topklinisch 

ziekenhuis voor Nijmegen en omgeving. CWZ is een van de zes Santeon ziekenhuizen. Ook maakt het ziekenhuis deel uit van de 

28 Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Bovendien is CWZ uitgeroepen tot Top Employer 2016.  

Meer informatie:  
www.werkenbijcwz.nl 
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