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Aanmeldingsformulier Vrijwilliger

Persoonlijke gegevens

Voornaam en achternaam     m  v 

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer 

Geboortedatum     Leeftijd

Wat wil je brengen?

Wat breng je Adamas? Over welke ervaring, vaardigheden en talenten beschik je?

Huidige werksituatie     Werkend in loondienst   Studerend

       Zelfstandig ondernemer  WW / WAO

       Gepensioneerd   Anders, namelijk ...

Afgeronde opleiding     Middelbaar onderwijs

       Hoger onderwijs

       Vervolgopleiding, namelijk ...

       Specialistische opleiding, namelijk ...

Ben je bereid om cursussen te volgen?    ja   nee



Welke werkervaring heb je (betaald of vrijwillig)?

Over welke bijzondere vaardigheden en kwaliteiten beschik je?

Naar welke functie(s) gaat je belangstelling uit? 

meerdere antwoorden mogelijk

 Administratief werk    Voorlichting en PR   Tuinieren

 Onderhoud, reparatie, klusjes   Educatie, opleiding   Receptie

 Gastvrouw/-heer    Catering in huis   Catering op locatie

 Koken      Automatisering    Vervoer van gasten van en naar huis

 Beheer infotheek    Schrijven nieuwsbrief   Organisatie activiteiten volwassenen  

 Huishouding: styling, schoonmaak  Buddy van gast zijn   Organisatie activiteiten voor kinderen

 Fondsenwerving    Donateurs werven   Coördinator Vrijwilligers assisteren

 Activiteitenagenda verspreiden   Massage (diploma vereist)

Geef je de voorkeur aan:    Vaste dagen en tijden

      Werken op projectbasis (als het zich aandient)

      Geen voorkeur / Beide

Hoe werk je graag?

meerdere antwoorden mogelijk

 Praktisch bezig zijn    Organiseren    Creatief werken

 Met materialen bezig zijn   Besturen    Mensen begeleiden

 Verantwoordelijkheid dragen   Alleen/zelfstandig werken  Samenwerken

Heb je ervaring met het werken met de pc?   ja   nee

Ben je in het bezit van een eigen auto?   ja   nee

Heb je een rijbewijs?     ja   nee
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Beschikbaarheid

Hoeveel dagdelen (4 uur) ben je per week beschikbaar? 

Hoeveel uren ben je per dag beschikbaar? 

Welke dagdelen wil je werken?     Maandagmorgen  Maandagmiddag

       Dinsdagmorgen  Dinsdagmiddag  Dinsdagavond

       Woensdagmorgen  Woensdagmiddag

       Donderdagmorgen  Donderdagmiddag

Wat wil je halen?

Wat wil je dat het vrijwilligerswerk voor Adamas jou brengt? Wat is je motivatie om vrijwilliger te worden?

Tot slot
Hoe heb je van het Adamas Inloophuis gehoord?    

meerdere antwoorden mogelijk

 Via een andere vrijwilliger van Adamas

 Via een gast van Adamas

 Via familie, vrienden of kennissen

 Via een evenement (modeshow, SamenLoop voor Hoop etc)

 Via een poster, folder, flyer of activiteitenagenda van Adamas

 Via de website van Adamas

 Via lokale krant, radio of televisie

 Via Google

 Anders, namelijk 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Je kunt het volledig ingevulde formulier naar onderstaand adres sturen t.a.v. Marcia de Groot, Coördinator Vrijwilligers.
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