
 

 

 
 

INTERNE- EN EXTERNE VACATURE 
 

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit de 

waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte 

zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een 

sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij 

uniek in het grote aanbod van zorginstellingen.  

 

Voor het Verpleegkundig team zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

 

Verpleegkundige 
Aantal uren in overleg 

 

Wat ga je doen als Verpleegkundige? 

Als verpleegkundige geef je richtlijnen en adviezen aan zorgmedewerkers, welke zorginhoudelijk, 

kwaliteit verhogend en kwaliteit verbeterend zijn. 
 
Het verpleegkundig team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de verpleegtechnische handelingen 
binnen Sint Anna. Je adviseert en instrueert collega’s bij vragen, met name rondom complexe 
zorgvragen van bewoners. 

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken kandidaten die in het bezit zijn van een diploma verpleegkundige (niveau 4 met ervaring 

of niveau 5) en Big-registratie is vereist.  

Daarnaast kun je goed zelfstandig werken en hebt een collegiale werkhouding. Je bent flexibel, 

schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden en weet daarin je prioriteiten te stellen . 

Belangrijk is dat je affiniteit hebt met de psychogeriatrische doelgroep. Je communiceert open en 

vriendelijk, en beschikt over goede sociale vaardigheden, zoals geduld en tact.   

 

Wat bieden wij? 

Bij Sint Anna werk je in een prettige, informele werkomgeving waar oog is voor elkaar en waar we 

graag met elkaar meedenken. De lijnen zijn kort en we weten elkaar snel te vinden.  

 

Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie van Verpleegkundige is ingeschaald in 

functiegroep 45. Je werktijden worden in overleg vastgesteld, je bent ook werkzaam in weekend- en 

nachtdiensten. Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk contract voor 1 jaar. 

Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname 

pensioenfonds PFZW en het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er 

mogelijkheden tot interne trainingen en –bijscholing.  

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie waarin je aangeeft hoeveel uren je beschikbaar bent. 

Je kan de sollicitatie vóór 9 oktober 2017 sturen naar vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder 

vermelding van vacature nr. 17-52-VZ.   

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie (telefonisch) terecht bij Helga Bennenbroek, 

afdeling P&O, via  tel.nr. 0485-571541. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op 

www.sintannaboxmeer.nl.   
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