
                

Wil jij werken met hart en ziel? 
 

 

ontvangt je met open armen! 

  

 

 

 

 

 Wie zoeken 
wij? 

 

Wij stellen ons graag aan je voor! 

Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden liefdevolle 

zorg, activiteiten en dienstverlening aan onze oudere bewoners. Sint 

Anna bestaat uit verschillende zorggemeenschappen, zoals Wonen 

met Zorg (somatisch zorg), Kleinschalig Wonen (PG) en de Flexpool.  

Wij zoeken enthousiaste en bevlogen collega’s die in het bezit zijn van een diploma 
Verzorgende (IG is fijn, maar niet op alle plekken noodzakelijk). Hier vertellen onze bewoners 

wat zij verder belangrijk vinden;  Bewoners van Sint Anna werven zelf. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een contract aan voor onbepaalde tijd als Verzorgende met een 

vast aantal uren. Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT met daarbij 

een aantrekkelijk  Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. En ook niet 

onbelangrijk; je komt te werken in een warme, kleinschalige organisatie, waar 

we niet alleen oog hebben voor onze bewoners, maar ook zeker voor elkaar. 

Wil je graag in gesprek?  

Ben je gediplomeerd Verzorgende en spreekt het bovenstaande je aan? Bel even met onze collega’s 

van P&O om de mogelijkheden te bespreken (tel 0485 -571 541). Je kan natuurlijk ook je CV 

versturen naar vacatures@sintannaboxmeer.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  

Het inwinnen van referenties en het kunnen overleggen van een VOG bij indiensttreding maakt deel uit van de procedure. 

Wat betekent het werken in de Flexpool? 

 De flexpool wordt door zorgteams ingeschakeld als zij vervanging zoeken voor 

kort of langdurig afwezige collega’s (door bijv. ziekte). De flexpool bestaat uit 

bevlogen en ervaren Verzorgenden, die hun mannetje (of vrouwtje;) weten te 

staan! 

Je krijgt een vast aantal uren op contract en gaat op verschillende plaatsen in 

de organisatie aan de slag. Jouw ultieme kans om het hele huis te leren kennen. 

(En met volop kansen om door te stromen naar een vaste gemeenschap.) Je 

werkt hier dus niet op oproepbasis! En uiteraard zorgen wij ervoor dat je op 

elke plek goed wordt ingewerkt. 

Werken in flexpool betekent dat je veel tijd kunt besteden aan de zorg voor de 

bewoner, je bent wat minder bezig met randzaken.  
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https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag
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