Sint Anna is op zoek naar een enthousiaste

Helpende plus
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. Ons motto is dan
ook: “elke dag een mooie dag!”

Wat ga je doen?
Met jouw enthousiasme, betrokkenheid, humor,
positieve blik, kennis en ervaring kun jij het verschil
maken in het leven van bewoners van Sint Anna.
Als gediplomeerd 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
persoon achter de ziekte. Je stimuleert en begeleidt
de bewoners bij activiteiten van het dagelijks leven.

Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in het
bezit zijn van een diploma Helpende, aangevuld met
de module Plus. Uiteraard heb je affiniteit met de
doelgroep, ervaring in een vergelijkbare functie is
een pre.

Daarnaast weet je van aanpakken, bent
hulpvaardig, hebt goede sociale vaardigheden en
bent in staat om zowel zelfstandig als in
teamverband te werken.
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.

Wat bieden wij jou?
Je wordt onderdeel van een gezellig en hecht team
van toegewijde collega’s. Samen zorgen jullie voor
een warm thuis voor onze bewoners, waarbij
welzijn voorop staat en goede zorg is gegarandeerd.
Binnen het team is de sfeer ongedwongen, er wordt
hard gewerkt, maar zeker ook gelachen.

Sint Anna is een kleinschalige en

We bieden je een contract waarbij het aantal uren is in
overleg vast te stellen, waarbij een minimum van 16 uur en
een maximum van 30 uur geldt. Daarbij bieden we je een
marktconform salaris (afhankelijk van je werkervaring) en
een volledige 13e maand, een goede pensioenvoorziening
en een collectieve zorgverzekering en een meerkeuze
systeem arbeidsvoorwaarden, waardoor je voordelig een
computer of telefoon kan aanschaffen. Uiteraard zijn er
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen door
scholingen.

zelfstandige zorginstelling in Boxmeer,
gelegen op het terrein van de zusters
van Julie Postel. Een prachtige,
historische locatie in het groene
Maashegge gebied waar met veel liefde
voor ouderen gezorgd wordt. 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!

Solliciteren
Is Sint Anna wellicht jouw plek, jouw toekomst? Stuur je
motivatie en CV naar vacatures@sintannaboxmeer.nl,
onder vermelding van vacaturenr. 22-06-VZ.
Wil je eerst nog wat meer informatie? Neem dan gerust
even
contact
op
met
Helga
Bennenbroek
(personeelsfunctionaris), via tel. 0485 -571 541 of neem
een kijkje op www.sintannaboxmeer.nl
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