
‘Een hartelijke en vriendelijke benadering, daar hangtheel veel vanaf.

Iemand die prettig binen komt en dan lekker aanpakt, waar je een

praatje mee kan maken… Dat is gewoon heel prettig.’

- bewoner Sint Anna -

Wil jij meer 

werkervaring opdoen in 

de zorg?

Kom over debrug

bij Sint Anna!

n



Volg je een opleiding in de zorg tot bijvoorbeeld Verzorgende of Verpleegkundige en lijkt het je leuk om alvast 

werkervaring op te doen? Lees dan even verder! Bij Sint Anna realiseren we ons maar al te goed dat jij de 

Verzorgende van de toekomst bent en we helpen je daarom graag op weg door ervaring op te doen in dit mooie vak. 

Dit op een plek waar met hart en ziel gewerkt wordt en waar wordt ingezet op menselijke waarden. Kortom, een  plek

voor waardevol leven en werken!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste scholieren of studenten die in 

de zorg aan de slag willen in de functie van Helpende of 

Verzorgende.  Als Helpende of Verzorgende verleen jij 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 zorg ontvangen. Je verplaatst je in hun behoeften 

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

Wie zoeken wij?

Wij zoeken scholieren en/of studenten die een zorgopleiding 

volgen, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot Verzorgende. 

Afhankelijk van je opleiding en in welk leerjaar je nu zit, bekijken 

we wat de mogelijkheden zijn. Wellicht kun je in loop van je 

opleiding ook doorgroeien naar een andere functie bij Sint Anna, 

bijvoorbeeld van Helpende naar Verzorgende.

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 kunt rekenen op fijne collega’s en een prettige begeleiding. Samen 

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

voorop staat en goede zorg is gegarandeerd. De sfeer is 

ongedwongen, er wordt hard gewerkt, maar zeker ook gelachen.

In overleg met jou bieden we je een passend contract, bijvoorbeeld 

alleen voor de weekenden en/of alleen voor de vakanties, zodat je werk 

bij Sint Anna goed te combineren is met je opleiding of stage. 

Daarnaast bieden we je uiteraard een marktconform salaris, een 

volledige 13e maand en vakantietoeslag (8%).

Kom over debrug!

Is Sint Anna wellicht jouw plek? Wij gaan graag met je in gesprek. 

Neem gerust even telefonisch contact op of stuur je (korte) motivatie en 

CV naar flexpool@sintannaboxmeer.nl. We bespreken de 

mogelijkheden graag met je! Liever eerst meer informatie? Bel dan met 

Jacquelien Rovers, coördinator flexpool, tel. 0485 -571 541.

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

