
 

  

 

Vacature: onthaalvrijwilliger 

Wil je jouw ervaringen, passie en kennis delen? 
Wil je je warm hart en vrije tijd inzetten voor een 
maatschappelijk doel? Word dan vrijwilliger bij 
Ziekenhuis Geel!  
 
Je krijgt er veel voor terug: goede begeleiding, 
een leuke werkplek, dankbare collega’s en 
patiënten. 

 

Jouw taken  

Als onthaalvrijwilliger verwelkom je patiënten en bezoekers in de inkomhal van 
Ziekenhuis Geel. Je bent hun eerste aanspreekpunt als ze hulp nodig hebben bij het 
aanmelden aan de kiosk of balie. Je staat ook steeds paraat bij vragen. Welke richting 
moeten ze uit voor hun afspraak? Jij weet raad. Je vergezelt hen tot aan de juiste 
afdeling, doet een babbel onderweg. Je biedt een luisterend oor bij vragen, suggesties en 
opmerkingen en verwijst hen door naar de juiste persoon of dienst. 

Jouw profiel en beschikbaarheid 

• Je kan je minstens enkele uren per week inzetten tijdens de openingsuren van het 
onthaal (ma-vrij 7-21u) 

• Je gaat graag met mensen om en bent sociaal vaardig 
• Je bent klantgericht, gastvrij en behulpzaam 

Wat wij jou bieden 

• Je komt terecht in een team en krijgt begeleiding van een coach 
• Je krijgt de kans om ervaringen op te doen, bij te leren en jezelf verder te ontplooien 
• Je krijgt de verantwoordelijkheid over bepaalde taken  
• Je krijgt een vrijwilligerscontract en verzekering (tegen arbeidsongevallen en 

burgerlijke aansprakelijkheid) 
• Je krijgt toegang tot onze afgesloten parking en/of fietsenstalling 
• Je bent welkom op onze personeelsevenementen 
• We vergoeden jouw onkosten, bijvoorbeeld als je met het openbaar vervoer komt  
• Als je over de middag werkt krijg je een gratis maaltijd in onze personeelsrefter 



Contacteer ons 

Spreekt deze vacature je aan? Wil je graag onthaalvrijwilliger worden? Stel je dan 
kandidaat via afspraken.ziekenhuisgeel.be/vrijwilliger.  

Heb je nog vragen? Contacteer dan Patrick Leysen van de personeelsdienst: 
vrijwilligers@ziekenhuisgeel.be, 014 57 7243 (telefonisch bereikbaar de hele dag op 
donderdag en in de namiddag op maandag, woensdag en vrijdag).  

We bekijken altijd samen met jou hoe je je vrijwilligerswerk vorm kan geven. 

Over Ziekenhuis Geel 

Ziekenhuis Geel is een regionaal ziekenhuis dat een waaier van diensten aanbiedt. Er 
werken 1.000 personeelsleden, meer dan 100 artsen en tientallen vrijwilligers. Het 
ziekenhuis telt meer dan 300 bedden en is jaarlijks goed voor 136.000 raadplegingen, 
60.000 opnames (inclusief dagopnames), 14.000 operatie-ingrepen, 370.000 technische 
onderzoeken, 3,7 miljoen laboanalyses en 23.500 patiënten op spoed. 

Het ziekenhuis huisvest ook het bekende Revalidatiecentrum Geel, één van de grootste 
en best uitgeruste revalidatiecentra van het land. 

Ziekenhuis Geel wil toonaangevend blijven in de regio Kempen door goede 
samenwerking binnen het Ziekenhuisnetwerk Kempen met H. Hartziekenhuis Mol, AZ 
Herentals en AZ Turnhout.. 

https://afspraken.ziekenhuisgeel.be/vrijwilliger
mailto:vrijwilligers@ziekenhuisgeel.be

