mac verbindingsdienst holten

Veel gestelde vragen over de vacature bij Mac Verbindingsdienst Holten (m/v,
vrijwillig)
Algemeen
1. Waarom heeft de Verbindingsdienst vrijwilligers nodig?
De Verbindingsdienst is de grootste aanbieder van Verbindingen bij evenementen in de
omgeving. Door een toename van het aantal Verbindingslaars-aanvragen voor evenementen zijn
we op zoek naar nieuwe vrijwilligers in de omgeving.
2. Vanaf welke leeftijd kan je als Verbindingsdienst aan de slag?
Vanaf 18 jaar mag je bij ons. En je mag dan al wel aan de slag als Verbindingsdienst op
evenementen maar je valt dan onder een van de verbindinglaar tot je het zelf lukt. De
Verbindingsdienst vindt het erg belangrijk dat het duidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt
en dat er heldere afspraken zijn over de inzet.
3. Ben je verzekerd tijdens je werk voor de Verbindingsdienst?
Vrijwilligers die in opdracht van het bestuur en conform de vastgestelde protocollen werken, zijn
meeverzekerd op de aansprakelijkheid- en ongevallenpolis van de Verbindingsdienst.
4. Zijn er nog andere vrijwilligersfuncties vrij bij de Verbindingsdienst?
Jazeker! Voor meer informatie over de andere actuele vacatures doe een mailtje.
andere-actuele-vacatures@macverbindingsdienstholten.nl

5. Wat is centralist op onze meldkamer?
De centralist meldkamer levert de communicatie bij evenementen.
Daarbij moet je denken aan op de eerste plaats de E.H.B.O.-hulpverleners kunnen wij aansturen
maar ook de eventuele verpleegkundigen, artsen of chauffeurs worden ingezet om complexe
hulpvragen te beoordelen en te behandelen. Ook kunnen wij huisarts, spoedeisende hulp bellen.
Daarmee is de kwaliteit van onze ondersteuning tijdens het evenement gewaarborgd. Heb je
meer vragen over de Medische Dienst? Neem contact op via
meldkamer@macverbindingsdienstholten.nl
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Opleidingen
1. Moet je een opleiding gehad hebbe voor deze vrijwilligersfunctie?
Voor deze functie is het niet verplicht om opgeleid en gecertificeerd te hebben.
Nee een door de verbindingsdienst erkend verbindinglaar gekoppeld.deze zal je de kleine
kneepjes leren in alle rust.
2. Wat kost de opleiding die je moet volgen voor deze vrijwilligersfunctie?
NIETS. Wanneer je solliciteert op een functie binnen de verbindingsdienst en je wordt
hiervoor geselecteerd zijn de koste niets
3. Waar vindt de opleiding plaats?
De trainingen worden veelal lokaal georganiseerd. Dit kan zijn bij ons en ook deels tijdens een
4. Hoeveel tijd ben ik kwijt aan de opleidingen voor de verbindingsdienst ?
Dat licht er aan iemand die het niet snel oppakt zal het iets langer duren dan iemand die het snel
oppakt. Wij stellen er geen tijdsduur aan vast
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Aan de slag als verbinding laar
1. Wanneer mag je worden ingezet op een evenement?
Je kunt pas worden ingezet op een evenementen als je minimaal bent opgeleid en
Al een keer heb meegekeken.
2. Krijg ik reiskosten vergoed als ik vrijwilliger ben de verbindingsdienst?
Ja, de onkosten die je maakt om je taken als vrijwilliger uit te voeren, krijg je vergoed. Een
voorbeeld hiervan zijn de reiskosten.
3. Hoeveel tijd kost deze vrijwilligersfunctie mij per jaar als ik opgeleid ben?
De verbindingsdienst betaalt o.a. je opleidingen, kleding, verzekering etc. en daar staat
tegenover dat je je een minimumaantal uren per jaar inzet als vrijwilliger. Dit ligt nu rondom de
52 uur per jaar (gemiddeld 1 dagdeel per maand). Dit stelt de vrijwilligers tevens in staat om hun
vaardigheden regelmatig toe te passen zodat hun kennis en vaardigheden op peil blijven.
Aanvullend volgen de hulpverleners jaarlijks bijscholingen. Om de gevolgde trainingen te
houden. Samen met je collega’s maakt je afspraken over de inzet die je voor de
verbindingsdienst doet.
4. Op welke evenementen kan ik worden ingezet?
Dit kan op kleine en grotere evenementen, dichtbij en om de hoek, zoals een braderie in het
dorp, festival. Daarnaast is er een mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan grote
evenementen zoals de Enduro, Trekkertrek of een andere motocross.
5. Mag ik zelf bepalen voor welk evenement ik mij inzet?
De verbindingsdienst is een kleine organisatie en wij werken veelal met een aanmeldsysteem,
waarbij je zelf kunt aanmelden bij de evenementen waar jouw interesse naar uitgaat. Er zijn
diensten van 4 tot 8 uur per dag maar ook kortere diensten of meerdaagse diensten. Uiteraard
hangt dit ook af van het evenement en jouw wensen.
6. Hoe ver van tevoren is het bekend wanneer je moet werken voor de verbindingsdienst?
Voor de dienst week van tevoren intekenen op een evenement en vastleggen in de agenda.
Natuurlijk kunnen er ad-hoc aanvragen ook wel eens voor, maar dit proberen wij zoveel
mogelijk te beperken.
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Aanmelding
1. Ik heb me aangemeld en een automatische reply ontvangen. Wat gebeurt er nu?
Je aanmelding wordt doorgestuurd naar de verbindingsdienst waar je voor opgegeven heb die bij jou
past. Zij zullen op korte termijn contact met je opnemen. Mocht je na een aantal weken niets hebben
gehoord, stuur dan een mailtje naar: hulpvacatures@macverbindingsdienstholten.nl met vermelding van
je naam, woonplaats en postcode. Dan kunnen we sneller je aanmelding vinden en reageren.
2. Ik heb me in het verleden al eerder aangemeld en heb toen nooit een reactie gehad?
Helaas kan het gebeurd en daar bieden we iedereen die dit overkomen is onze oprechte excuses
aan. De redenen dat je aanmelding niet goed is aangekomen zijn zowel van technische als
menselijke aard. Bij deze vragen we iedereen die zich eerder aangemeld heeft en die nog steeds
interesse heeft voor een vrijwilligersfunctie vriendelijk zich nogmaals aan te melden via de
vacature pagina. Je aanmelding wordt doorgestuurd naar de verbindingsdienst.
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