
‘Een hartelijke en vriendelijke benadering, daar hangtheel 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 -

n

Kies als  

Helpende  

voor waardevol 

werken èn leven... 

Kom over debrug

bij Sint Anna!



Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling. Wij bieden liefdevolle zorg, activiteiten en dienstverlening aan

onze oudere bewoners. Samen met collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze bewoners de best

mogelijke zorg ontvangen, zorg naar de wens van de bewoner. Momenteel maakt Sint Anna een verandering door van 

verzorgingshuis naar verpleeghuis en in 2023 wordt op het huidige terrein zelfs een gloednieuw gebouw geopend!

Ben je werkzaam als Helpende in de zorg? Wellicht vind je bij Sint Anna je nieuwe uitdaging! Wij bieden je een baan met

inhoud en perspectief, waarin jij je kan ontwikkelen. Op een plek waar met hart en ziel gewerkt wordt aan liefdevolle zorg en

waar wordt ingezet op menselijke waarden. Kortom, een plek voor waardevol leven, voor de bewoner èn voor jou! 

Als Helpende plus verleen jij in de zorg die onze bewoners 

nodig hebben. De zorgvraag van onze bewoners vormt dan 

ook de basis voor jouw functie; jij zorgt ervoor dat bewoners 

goede ADL-zorg ontvangen. Je verplaatst je in hun behoeften 

en wensen en hebt oog voor de mens achter het ziektebeeld. 

Je stimuleert en begeleidt de bewoners bij activiteiten van het 

dagelijks leven en ondersteunt hen in hun zelfredzaamheid. 

Wie zoeken wij?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar Helpenden plus die

enthousiast worden van bovenstaand verhaal. Het is fijn als 

je ervaring hebt in de ouderenzorg en bekend bent met 

ziektebeelden omtrent PG. Maar als je deze ervaring nog 

niet hebt, kijken we graag samen met je hoe we je hierin 

goed kunnen begeleiden. 

Warme zorg is voor jou vanzelfsprekend en je wilt graag 

werken op een plek waar jij het verschil kan maken.

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. 

Kijk en luister zelf maar eens; Bewoners van Sint Anna werven zelf. 

Wat bieden we je?

Je wordt onderdeel van een gezellig en hecht team van toegewijde 

collega’s in een (kleinschalige) woongemeenschap. Samen zorgen 

jullie voor een warm thuis voor onze bewoners, waarbij welzijn voorop 

staat en goede zorg is gegarandeerd. In jouw gemeenschap hebben 

jullie veel eigen regie en is de sfeer ongedwongen, er wordt hard 

gewerkt, maar zeker ook gelachen.

Het aantal contracturen is in overleg vast te stellen, waarbij een 

minimum van 16 uur en een maximum van 26 uur per week 

mogelijk is. Daarbij bieden we je een marktconform salaris, 

maximaal € 2.631,63 per maand op basis van een 36-urige 

werkweek (afhankelijk van je werkervaring) en een volledige 13e 

maand, vakantietoeslag (8%), een goede pensioenvoorziening 

via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, een collectieve 

zorgverzekering en een meerkeuze systeem 

arbeidsvoorwaarden, waardoor je minder betaalt voor een 

sportabonnement of een fiets. Uiteraard zijn er mogelijkheden 

om jezelf verder te ontwikkelen door scholingen.

Kom over debrug bij Sint Anna! 

Is Sint Anna wellicht jouw plek, jouw toekomst? Wij zien je CV 

en motivatie graag tegemoet, je kan deze versturen naar 

vacatures@sintannaboxmeer.nl (onder vermelding van 

vacaturenummer 21-01-SA). Liever eerst meer informatie? Bel 

dan gerust even met Helga Bennenbroek, 

personeelsfunctionaris, tel. 0485 -571 541.

https://www.youtube.com/watch?v=uOiE5LYbHag
mailto:vacatures@sintannaboxmeer.nl

