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VACATURE PILOOT
Ben jij piloot en goed in de omgang met kinderen? Ben jij gemotiveerd om af en toe een dag vrijwilligerswerk te doen? Zou
jij kinderen in het ziekenhuis een zorgeloos moment willen aanbieden? Stichting Pilots For Charity zoekt jou en vertelt je
graag meer!
Als Virtual Reality piloot bezoek jij samen met een van onze zorgmedewerkers kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Op
aanwijzing van de Pedagogisch Medewerker in het ziekenhuis geef jij kinderen de mogelijkheid om te vliegen in Virtual
Reality! Zodra jij bij het kind de Virtual Reality bril opzet ontstaat er een levensechte wereld, een wereld zonder zorgen, een
wereld waarin het kind de controle heeft.
Het bezoek vindt plaats in een dynamische omgeving waar veel gebeurt en plannen dus meerdere keren per dag zullen
wijzigen. Dit pak jij met jouw collega als team op en jullie zorgen er samen voor dat het een leuke dag wordt voor de kinderen,
maar ook zeker voor jullie zelf!
Dit ga je doen als piloot bij Stichting Pilots For Charity

•
•
•

begeleiden van kinderen voor, tijdens en na het Virtual Reality vliegen
bedienen van de Virtual Reality vliegtuigtrolley
een zorgeloos moment creëren voor kinderen en hun ouders

Deze vacature is echt iets voor jou, want jij hebt

•
•
•
•
•

een vliegbrevet
affiniteit met kinderen
een berg positieve energie
een creatieve mindset die snel kan schakelen in een ziekenhuisomgeving
1 tot 2 keer per maand tijd om het ziekenhuis te bezoeken (zelf te plannen)

Hier gaan onze Virtual Reality vluchten naar toe

Op dit moment zijn wij hoofdzakelijk actief in regio Utrecht, maar er vinden ook reeds bezoeken plaats in Breda en Rotterdam.
In de toekomst zullen wij meer ziekenhuis gaan bezoeken.
Dit bieden we je

•
•
•
•

een gezellig en enthousiast team
voldoende ondersteuning en training
reiskostenvergoeding
lunchvergoeding

Wie zijn wij?

Kinderen die in het ziekenhuis verblijven, geven wij de mogelijkheid om te vliegen in Virtual Reality! Deze ervaring bieden wij
aan voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar. Zodra de Virtual Reality bril wordt opgezet ontstaat er een levensechte wereld,
een wereld zonder zorgen, een wereld waarin zij de controle hebben. Deze vliegervaring vindt veilig en comfortabel plaats
onder begeleiding van échte piloten. Een droomvlucht, een moment zonder zorgen en een glimlach zijn ons doel.
Enthousiast geworden?

Meld je dan snel aan via het formulier op de website (of klik hier). Wij horen graag van je, tot snel!

