Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en ontzettend hard nodig!
Wilt u ook graag iets nuttigs doen met uw tijd? Dan is deze vrijwilligersbaan wellicht iets voor u.
Voor de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH, onderdeel van de Huisartsen Kring Haaglanden
(HKH)) zijn wij – ter uitbreiding van ons team - per direct op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van:

Gastheer / Gastvrouw
circa 8 – 16 uur per maand
1. Doel van de functie
De Huisartsen Kring Haaglanden (HKH) biedt als vertegenwoordiger van de huisartsen in de regio
belangenbehartiging en ledenservice aan haar leden. Onderdeel hiervan is het aanbieden van, onder eigen regie
gemaakte, nascholingscursussen t.b.v. het op peil houden van de deskundigheid van huisartsen,
praktijkverpleegkundigen (somatiek en GGZ), verpleegkundig specialisten en praktijkassistenten. De WDH verzorgt
mono- en multidisciplinaire bij- en nascholing, die voldoet aan de behoefte en die hoog gekwalificeerd is. De WDH
biedt zowel medisch inhoudelijke als niet medisch inhoudelijke onderwerpen aan voor nascholing.
2.
De functie
Als gastheer / gastvrouw houdt u zich bezig met het ontvangen van de deelnemers aan de diverse bij- en
nascholingen. U verzorgt namens de HKH/WDH de hospitality tijdens een scholing. U ontvangt de deelnemers,
verzorgt de koffie en thee, zorgt ervoor dat de conferentieruimte alsmede de ontvangst- en pauzeruimte netjes en
gereed is, houdt de presentielijsten bij, belt, in overleg met de trainer(-s) de afwezige deelnemers, na, noteert
eventuele feedback van deelnemers en koppelt deze terug aan de accountmanager WDH. Tevens fungeert u als
vraagbaak voor ad hoc vraagstukken tijdens een scholing. Tenslotte verricht u eventuele andere voorkomende
werkzaamheden ter ondersteuning van de trainer(-s) en cursisten.
3.
Competentieprofiel
U bent representatief, sociaalvaardig, service- en dienstverlenend en proactief met oog voor klantgerichtheid en
detail. U heeft een open en vriendelijke instelling naar de deelnemers toe en draagt door uw gastvrije en
vriendelijke houding bij aan een leuke en leerzame training. Verder bent u flexibel in werktijden en zelfstandig.
4.
Omvang inzet
Het betreft hier een vrijwilligersfunctie voor circa 8 tot 16 uur per maand. Wij belonen u graag met een
onkostenvergoeding conform de hiervoor fiscale wet- en regelgeving, hetgeen inhoudt een onkostenvergoeding
van maximaal € 150,- per maand met een maximum van € 1.500,- per jaar.
5.
INLICHTINGEN
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Brenda Teutenberg, Accountmanager Werkgroep
Deskundigheidsbevordering Huisartsen, T: (070) 302.98.22 of E: bteutenberg@kringhaaglanden.nl.
6.
SOLLICITATIE
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van CV, sturen naar Huisartsen Kring Haaglanden, afdeling P&O, ter
attentie van de mw. G. Linschoten, President Kennedylaan 15, 2517 JK te Den Haag, onder vermelding van ’vacature
gastheer / gastvrouw WDH’. Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen naar
p&o@kringhaaglanden.nl, onder vermelding van ‘vacature gastheer/ gastvrouw’ bij onderwerp.

