
 

 ‘Een hartelijke en vriendelijke benadering, daar hangt heel veel vanaf. Iemand die prettig binnen komt en 

dan lekker aanpakt, waar je een praatje mee kan maken..Dat is gewoon heel prettig.’ 

-bewoner Sint Anna -  

VERZORGENDE IG  

 

Ben jij op zoek naar Sint Anna? 

Sint Anna heeft momenteel vacatures voor Verzorgende IG. Er zijn mogelijkheden om in een vast team te 

werken, of vanuit de flexpool. Vanuit de flexpool kun je op verschillende plaatsen in huis worden ingezet, 

maar krijg je wel een vast aantal contracturen. Een mooie positie om het huis te leren kennen. Sint Anna 

bestaat uit verschillende zorggemeenschappen, zoals Wonen met Zorg (somatiek), Kleinschalig Wonen 

(PG) en de flexpool.  

Wij zijn een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder een gemeenschap verstaan wij 

de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat de bewoner de 

best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens van deze bewoner.  

Als Verzorgende IG verleen jij deze zorg, je blijft je verplaatsen in iemands behoeften en wensen en hebt 

oog voor de mens achter de problematiek. De basis voor het uitvoeren van jouw functie wordt gevormd 

door de zorgvraag van onze bewoners. Je stimuleert en begeleidt de bewoners 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 en je vak als verzorgende met enthousiasme en professionaliteit uitvoert. Je krijgt binnen 

onze visie de vrijheid om de zorg op je eigen manier en samen met jouw gemeenschap goed te regelen. 

Onze bewoners geven aan dat ze graag contact hebben met medewerkers die vriendelijk en hartelijk zijn, 

geduld hebben, zich kunnen inleven in hen en zeker ook gevoel voor humor hebben (zie ook: 

https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag). Daarnaast ben je uiteraard in het bezit van een 

diploma Verzorgende IG. 

Waarom nu juist Sint Anna? 

Bij Sint Anna werk je binnen een kleine organisatie, waar we graag met elkaar meedenken. De lijnen zijn 

kort en we weten elkaar snel te vinden. Maar dat is niet het belangrijkste; oog hebben voor elkaar geldt 

niet alleen naar onze bewoners, maar ook voor onze collega’s. Op deze manier is het prettig werken 

binnen een ongedwongen sfeer. En dat je daarnaast werkt op een prachtige locatie, is natuurlijk mooi 

meegenomen. 

Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT, de functie van verzorgende is ingeschaald in FWG 35. 

Uiteraard bestaan er mogelijkheden tot her- en bijscholing, zodat je je kan blijven ontwikkelen.  

Wil je graag eens kennis maken? Stuur jouw motivatie en CV (en het aantal uren dat je beschikbaar bent) 
onder vermelding van vacaturenummer 18-32-WMZ naar vacatures@sintannaboxmeer.nl. We gaan graag 
met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Het inwinnen van referenties en het kunnen 
overleggen van een VOG bij indiensttreding maakt deel uit van de procedure. 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Helga Bennenbroek, 

personeelsfunctionaris. Zij is telefonisch bereikbaar op 0485-571541.  
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