
   
                

Kom jij bij ons werken?  

Wij zijn op zoek naar  

    Verzorgenden IG       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 (somatiek), Kleinschalig Wonen (PG) en de Flexpool.  

Hoe werken wij bij Sint Anna? 

Onder een gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Naast 

verzorgenden, is er altijd een verpleegkundige in huis, de afdelingsassistent biedt ondersteuning bij de maaltijden en 

medewerkers welzijn zorgen voor activiteiten en een zinvolle dagbesteding. Daarnaast is er een apart team voor de 

nachtzorg. De zorg wordt ondersteund door het facilitair bedrijf, daarbij hoort de keuken, huishoudelijke dienst en de 

wasserij. Samen met mantelzorgers en vrijwilligers zorgen wij ervoor dat onze bewoners de best mogelijke zorg 

ontvangen, zorg naar de wens van de bewoner. 

Wat zijn de mogelijkheden bij Sint Anna? 

Wij zoeken momenteel enthousiaste en gediplomeerde collega’s voor de functie 

van Verzorgende IG binnen Wonen met Zorg (somatiek).   

Voor de Zonnewende zoeken wij een collega voor gemiddeld 24 uur per week. 

Voor de Boterbloem zoeken wij collega’s voor gemiddeld 20 uur per week (meer 

of minder contracturen is bespreekbaar).  

 

Wil je graag eens kennis maken?  

We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Stuur jouw motivatie en CV (met daarbij je eventuele 

voorkeur voor een gemeenschap en aantal uren) onder vermelding van vacaturenummer 19-17-WMZ naar 

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

Wil je eerst meer informatie? Neem een kijkje op www.sintannaboxmeer.nl of even contact op met Helga Bennenbroek (P&O) 

of Manja de Kleijne (centrale planning). Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0485-571541. 

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