Vakantiewerk
➢ Helpende (plus)
➢ Verzorgende
Volg jij een opleiding in de zorg
en wil je ook graag in de
zomerperiode aan de slag?
Bij Sint Anna realiseren we ons
maar al te goed dat jij de
zorgprofessional van de
toekomst bent en we helpen je
daarom graag op weg door
ervaring op te doen in dit mooie
vak!

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten
die een opleiding in de zorg volgen en worden
opgeleid tot Helpende (plus), Verzorgende IG
of Verpleegkundige.
Afhankelijk van je opleiding en in welk leerjaar
je nu zit, bekijken we of je ingezet kan worden
als weekend-/vakantiekracht Helpende,
Helpende plus, of Verzorgende IG. Wellicht
kun je in loop van je opleiding ook
doorgroeien naar een andere functie bij Sint
Anna, bijvoorbeeld van Helpende naar
Verzorgende.
Als Helpende of Verzorgende IG verleen jij de
zorg die bewoners van Sint Anna nodig
hebben. De zorgvraag van onze bewoners
vormt dan ook de basis voor jouw functie; jij
zorgt ervoor dat bewoners goede (ADL) zorg
ontvangen!

Met jouw enthousiasme, betrokkenheid, humor,
positieve blik, kun jij het verschil maken in het leven van
bewoners van Sint Anna. Ons motto is: “elke dag een
mooie dag!”

Wat bieden we jou?
Je wordt onderdeel van een gezellig en hecht team van
toegewijde collega’s bij een (kleinschalige) woongroep.
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 arbeidsvoorwaardenpakket.

Heb je interesse?
Stuur
je
korte
motivatie
en
CV
naar
vacatures@sintannaboxmeer.nl (onder vermelding van
vacaturenr. 22-15-VZ), we gaan graag met je in gesprek
over de mogelijkheden!

Sint 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.
Momenteel maakt Sint Anna een verandering door
van verzorgingshuis naar verpleeghuis en in 2023
wordt op het huidige terrein zelfs een gloednieuw
gebouw geopend!

