
 

 

 
 

INTERNE 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 de afdeling Wonen met Zorg zijn wij op zoek naar een  

 

Verzorgende IG 
Gemiddeld 20 uur per week (met mogelijke uitbreiding van uren in de toekomst) 

 

 

Wat ga je doen als Verzorgende IG? 

De basis voor het uitvoeren van jouw functie wordt gevormd door de zorgvraag van onze bewoners. 

Je verzorgt en verpleegt religieuze en niet-religieuze bewoners. Je stimuleert en begeleidt hen bij 

activiteiten van het dagelijks leven en ondersteunt hen in hun zelfredzaamheid. Dit doe je volgens 

het in samenspraak opgestelde zorgleefplan. Wij vinden het belangrijk dat je goed observeert en 

rapporteert in het zorgdossier.  

 
Binnen Sint Anna werken we in zelfregulerende gemeenschappen. Je vormt samen met je collega’s, 

bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers een gemeenschap waarin wordt gewoond en gewerkt. Je 

draagt als teamlid medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van het team.   

Onze kernwaarden ‘gastvrij, spiritueel en zorgzaam’ worden door onze medewerkers vorm gegeven 

door samen met mantelzorgers, bewoners en collega’s zorg te dragen voor een zo prettig mogelijke 

leefomgeving waarbij het welzijn en de zorg voor bewoners voorop staat.  

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken kandidaten die in het bezit zijn van een diploma Verzorgende IG. Je bent een echte 

teamspeler maar je kunt ook goed alleen werken. Belangrijk is dat je affiniteit hebt met de 

psychogeriatrische doelgroep. Je communiceert open en vriendelijk, observeert met een scherp oog 

observeert en hebt kennis van zaken om goed te kunnen rapporteren.  

 

Wij zoeken enthousiaste mensen die willen meedenken en uitgedaagd willen worden in de 

ontwikkelingen waar wij momenteel voor staan. We verwachten dat je vanuit de uitgangspunten van  



    

  

  

  

 

 

 

 

zelfregulering je functie invult en je vak als verzorgende op alle vlakken met enthousiasme en 

professionaliteit uitvoert.  

 

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 verzorgende IG is ingeschaald in 

functiegroep 35. 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, je kan de sollicitatie vóór 29 september 2017 sturen 

naar vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 17-51-WMZ.   

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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