Zorgzaam, oprecht en gastvrij

Januari 2018

De Annenborch is een moderne en eigentijdse organisatie voor ouderenzorg in Rosmalen.
Zij richt zich op senioren die nu én in de toekomst een beroep doen op zorg- en
dienstverlening, zowel thuis als binnen de muren van het woonzorgcentrum. De relatie
tussen mensen, het streven naar plezier in een onderling goede samenwerking staat bij de
Annenborch voorop. Zo wordt het lokale en sociale belang zichtbaar gediend, is er sprake
van ‘un goeien aard’. Bij de Annenborch werken we zorgzaam, oprecht en gastvrij.
Overweeg je of jij óók hier wilt werken, maak dan een afspraak om een kijkje te nemen,
informatie op te doen en koffie te drinken, of solliciteer direct.
Kijk voor meer informatie op www.annenborch.nl/werken-bij-de-annenborch
wij zijn op zoek naar

Met voorkeur voor Thuiszorg
Meerdere mogelijkheden in contractomvang













Wat hebben wij voor mogelijkheden:
Werken binnen onze afdeling voor bewoners met dementie
Een functie binnen de reguliere zorgverlening (licht tot zwaar)
Teamlid worden van het team extramurale zorg
Nachtdienst medewerker of medewerker in de avonddienst
Wat heb je nodig:
De overtuiging dat je door uitstekende verzorging en verpleging een bijdrage levert aan het
welbevinden van bewoners in Annenborch en/of thuissituatie
Een afgeronde opleiding minimaal niveau 3-IG of verpleegkunde niveau 4
Ervaring in de zorg om te werken met onze doelgroep
Je kunt zelfstandig je taken uitvoeren en bent flexibel
Kennis en vaardigheid met digitale zorgdossiers
Wij bieden:
Een boeiende en uitdagende werkomgeving waarin veel ruimte is om van elkaar te leren en
jezelf te ontplooien. Een organisatie waar je eerder elkaars naam kent dan elkaars functie
Salariëring conform CAO VV&T.
Wil je meer weten?
Bel met Trudy van Keulen, tel. 073-8519600. Wil je informatie over het thuiszorgteam, bel
dan met Marja Theelen: 06-51917307.
Herken je jezelf in dit functieprofiel, solliciteer dan middels een schrijven met CV t.a.v. mevr.
L.v.d.Nobelen, De Annenborch, De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen of per email:
l.v.d.nobelen@annenborch.nl

