Sint Anna is op zoek naar
een enthousiaste en
bevlogen

Verzorgende IG
Nachtdienst
Wij bieden je een baan met
inhoud en perspectief. Dit op
een plek, volop in
ontwikkeling, waar met hart
en ziel gewerkt wordt aan
liefdevolle zorg.
Ons motto is dan ook:
‘iedere dag een mooie dag!’

Wat bieden we je?
Bij Sint Anna werk je in een kleine organisatie, de
lijnen zijn kort en we weten elkaar snel te
vinden. En dat je daarnaast werkt op een
prachtige locatie, en binnenkort zelfs in een
gloednieuw gebouw, is natuurlijk mooi
meegenomen.
Binnen het team Nachtdienst is de sfeer
ongedwongen, er wordt hard gewerkt, maar
zeker ook gelachen. Samen met je collega’s zorg
je voor een warm thuis voor bewoners, waarbij
welzijn voorop staat en goede zorg is
gegarandeerd.
Maar wie kan beter vertellen hoe het is om bij
Sint Anna te werken dan je toekomstige
collega’s?
Lees
daarom
vooral
hun
ervaringsverhalen.

We geven je graag een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd voor minimaal 24 en maximaal 32
uur. We bekijken samen wat voor jou een passend
aantal contracturen is, want we snappen dat een
goede werk-privébalans voor jou belangrijk is.
Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT
(FWG 35). Daarnaast bieden we een volledige 13e
maand, een goede pensioenvoorziening, een
collectieve zorgverzekering en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, waardoor je fiscaal
voordelig een telefoon, laptop, sportabonnement,
cursus of een fiets kan aanschaffen. En uiteraard
zijn er mogelijkheden om je te ontwikkelen of door
te groeien, bijvoorbeeld door opleiding en
scholingen of naar een andere functie.

Wie zoeken wij?
Wij hebben aan bewoners gevraagd wat zij
belangrijke eigenschappen vinden van onze
medewerkers. Nou, dat is niet zo’n moeilijke vraag;
zij hebben graag contact met medewerkers die
vriendelijk en hartelijk zijn, geduld hebben, zich
kunnen inleven in hen en zeker ook gevoel voor
humor hebben.

Sint

Natuurlijk hechten we veel waarde aan de kwaliteit van
zorg, ook juist in de nacht. Daarom zijn we op zoek naar
kandidaten die in het bezit zijn van een diploma tot
Verzorgende IG. We vinden het fijn als je meedenkt hoe
we persoonsgerichte zorg kunnen blijven vormgeven.
Warme zorg is voor jou dan ook vanzelfsprekend en je
wilt graag werken op een plek waar jij echt het verschil
kan maken.
Ben je gediplomeerd Verzorgende (IG) en zou je je graag
ontwikkelen richting Gespecialiseerd Verzorgende PG of
Somatiek? Neem dan ook gerust contact op, Sint Anna
biedt mogelijkheden om een GVP- of GVS-opleiding te
volgen.

Anna is een kleinschalige en

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
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
de zomer van 2022 wordt op het huidige
terrein zelfs het eerste deel van een
gloednieuw
gebouw
in
gebruik
genomen!

Solliciteren
Is Sint Anna wellicht jouw plek, jouw toekomst? Kom
over de brug bij Sint Anna en voel en ervaar het zelf!
Neem even contact op met Helga Bennenbroek,
personeelsfunctionaris, tel. 0485 -571 541. Of stuur
direct
je
motivatie
en
CV
naar
vacatures@sintannaboxmeer.nl (onder vermelding van
vacaturenr. 22- 08-VZ). We gaan graag met je in gesprek
over de mogelijkheden!
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