
Sint Anna is op zoek naar een 
bevlogen

Verpleegkundige

die kwaliteit hoog in het 

vaandel heeft staan en plezier 

heeft in het coachen van 

collega’s.

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!’

behoeften van de bewoner(s) en dat de zorgverlening ook
zo wordt uitgevoerd

Samen met je collega’s zorg je voor een warm thuis voor
bewoners, waarbij welzijn voorop staat en goede zorg is
gegarandeerd.

Ook maak je deel uit van teamoverstijgende projecten of
werkgroepen, gericht op het verbeteren van zorg en de
kwaliteit van de zorgverlening. Eventueel heb je hierin ook
een specifiek verpleegkundig aandachtsgebied/expertise,
waarbij jij zorg draagt voor kwaliteit en processen op dit
gebied.

Wat bieden we jou?

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.

We geven je graag een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. En we bekijken samen wat voor jou een
passend aantal contracturen is, want we snappen dat een
goede werk-privébalans voor jou belangrijk is.

Wat ga je doen als Verpleegkundige?

Je bent werkzaam binnen een woon- en
welzijnteam: je werkt (deels) mee in
dagelijkse zorgverlening en tegelijkertijd
coach en ondersteun je medewerkers bij
hun werkzaamheden. Je houdt toezicht
op en coördineert de uitvoering van het
verpleegkundig zorgproces, daarbij
bewaak je nauwkeurig de kwaliteit van
zorg, onder ander door zicht te houden
op deskundigheid binnen je team en
knelpunten, risico’s en verbetermogelijk-
heden te signaleren.

Het is jouw doel om, samen met de Eerst
Verantwoordelijk Verzorgende, te zorgen
dat de opgestelde zorgleefplannen zoveel
mogelijk aansluiten bij de wensen en.



We bieden je een mooi arbeidsvoorwaardenpakket,
conform de CAO VVT (FWG 45), waaronder ook een
uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden,
waardoor je fiscaal voordelig een telefoon, laptop,
sportabonnement, cursus of een fiets kan aanschaffen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een gediplomeerd Verpleegkundige (niveau 4)
die binnen zijn/haar team wil bouwen aan persoons-
gerichte zorg en kwaliteit. Uiteraard ben je in het bezit van
een geldige BIG-registratie.
Je hebt goede sociale vaardigheden, je vindt het leuk om
collega’s te begeleiden en coachen in hun werk. Je kan
makkelijk schakelen tussen verschillende werkzaamheden
en daarin de juiste prioriteiten stellen.

Interesse?

Is Sint Anna wellicht jouw plek, jouw toekomst? Neem 

even contact op met Helga Bennenbroek, personeels-

functionaris, tel. 0485 -571 541. Of stuur direct je motivatie 

en CV naar vacatures@sintannaboxmeer.nl (onder 

vermelding van vacaturenr. 23-12-VZ). We gaan graag met 

je in gesprek over de mogelijkheden!

Stichting Sint Anna Boxmeer – Veerstraat 49A - 5831 JM Boxmeer - 0485 571 541

Sint Anna is een kleinschalige en

zelfstandige zorginstelling voor ouderen.
We zijn gelegen op, zo vinden wij, het
mooiste plekje van Boxmeer (aan de
Maas én op een locatie die historie
ademt). In de zomer van 2022 is de
eerste fase van de nieuwbouwlocatie in
gebruik genomen door 58 bewoners. In
de zomer van 2023 is de complete
nieuwbouw volgens planning gereed. Op
dat moment wonen er 160 ouderen,
verdeeld over 20 woongroepen in een
gebouw dat van alle gemakken voorzien
is waar gebruikt gemaakt wordt van de
nieuwste zorgtechnologie. We zorgen
met veel liefde voor ouderen in hun
laatste levensfase. Momenteel maakt
Sint Anna een verandering door van
verzorgingshuis naar verpleeghuis.
Samen met collega’s, mantelzorgers en
vrijwilligers zorgen we ervoor dat
bewoners de best mogelijke zorg
ontvangen, zorg naar de wens van de
bewoner.

#iederedageenmooiedag
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