
 

 

 
 

INTERNE- en EXTERNE  VACATURE  
 
 

Sint Anna is 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. 
 

                                                 Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

Scholieren/studenten met een zorgachtergrond 

  
Aantal uren in overleg vast te stellen 

                   

Wil jij meer werkervaring opdoen in de zorg? 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die ons kunnen ondersteunen in de zorg in de functie van 
helpende (plus) of Verzorgende. Afhankelijk van je opleiding en in welk leerjaar je nu zit, bekijken we wat 
de mogelijkheden zijn.  
 
Je mag werken in de functie van helpende (plus); 
- Na afronding 2e leerjaar van de opleiding Verzorgende IG (niveau 3) 
- Na afronding 1e leerjaar van de opleiding Verpleegkundige (niveau 4 of 5), op voorwaarde dat via school 
de module ‘medicatie’ is doorlopen. 
 
Je mag werken als Verzorgende IG; 
- (Minimaal) na afronding van je 3e leerjaar van de opleiding Verpleegkundige (niveau 4 of 5) 
- En uiteraard na afronding van je 3e leerjaar van de opleiding Verzorgende IG.  

In overleg met jou bieden we je een contract aan met een klein aantal contracturen, zodat het goed te 
combineren is met je opleiding of stage. Of je gaat aan de slag op oproepbasis.  

 
Wie zoeken wij? 
Praat met onze bewoners en ze zullen je allemaal hetzelfde vertellen: we houden van vriendelijke, hartelijke 

mensen. Kijk en luister maar eens naar onze bewoners zelf! 

Jij haalt voldoening uit het feit dat je iets voor onze bewoners kan betekenen. Je hebt dan ook oog voor het 
welzijn van de bewoners, je bent  hulpvaardig vind het centraal stellen van de zorg en welbevinden van onze 
bewoners vanzelfsprekend. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Je komt te werken in een kleinschalige, warme organisatie met een prettige werksfeer. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT . Je rooster wordt in overleg met jou en je team vastgesteld. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Dan ontvangen wij graag je gegevens. Je kan deze onder vermelding van vacaturenummer 20-07-VZ, sturen 

naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.  

Wil je eerst meer informatie? Kijk even op onze site www.sintannaboxmeer.nl of neem gerust contact op met 

Helga Bennenbroek, personeelsfunctionaris. Zij is telefonisch bereikbaar op 0485-571541.  

https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag
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