Samen maken we het leven van ouderen in Rosmalen zo mooi mogelijk, willen we een plek zijn
waar bewoners en cliënten zich thuis voelen en ‘un goeien aard’ hebben. We blijven zoeken naar
wat nog wél mogelijk is en wat plezier brengt in het leven ondanks de ingrijpende gevolgen van
het ouder worden. Dat is waar Annenborch voor staat en gaat. We stimuleren graag de talenten
van medewerkers en geven hen de ruimte om te groeien.
We zijn op zoek naar een

Organisatorisch talent,
creatieve duizendpoot,
echte samenwerker met een heel groot
Wat ga je doen?
Je gaat deel uit maken van Team Welzijn, dat zich bezig houdt met alle activiteiten en
evenementen in Annenborch.
Je bent in staat om de ondersteuningsvraag van cliënten en deelnemers te onderzoeken en te
vertalen in activiteiten die een bijdrage leveren aan een prettige sfeer en fijne leefomgeving.
Jij als organisatorisch talent zal er samen met je team voor moeten kunnen zorgen dat iedere dag
bijdraagt aan ‘un goeien aard’!
De 4 gezondheidsprincipes staan bij ons hoog in het vaandel. Je vindt ze in alle activiteiten terug:
Lekker eten en drinken, sociale contacten, zin hebben in de dag en bewegen. Hier ga je samen
met je collega’s mee aan de slag.
Begeleiding en instructies geven aan gastvrouwen, vrijwilligers en stagiaires behoort tot jouw
functieprofiel. Samen met het huidige team ga je een passende invulling geven aan je rol. Je
neemt deel aan (werk)overleggen en denkt mee over mogelijke verbeteringen. Ook ben je bereidt
om (in overleg) activiteiten in het weekend en op feestdagen te coördineren.
Wie ben jij?
- Je bent creatief.
- Je bent energiek en enthousiast , je durft voor een groep te staan.
- Je kan individueel en in groepsverband werken.
- Je beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden voor de omgang met bewoners
en familie.
- Je bent handig met computers ( Word/ Excel/ Cliëntvolgsysteem).
- Je hebt een proactieve houding, neemt initiatief (je bent een echte kartrekker).
- Je bent een kei in het organiseren en de uitvoering van activiteiten.
Wat vragen wij?
Je hebt een afgeronde MBO of HBO opleiding in de richting van activiteitenbegeleiding of welzijn
(o.a. SPW4,SCW,CIOS, preventiemedewerker, entertainment, begeleider specifieke
doelgroepen). Je hebt ervaring in de ouderenzorg en in het omgaan met mensen met dementie.

Wat bieden wij?
 +/-16 tot 24 uur per week ( uren en tijden in overleg)
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT. Op basis van opleiding en ervaring word
je ingeschaald in salarisschaal 35, met een salaris van €1.902,93 tot €2.762,34 bruto per
maand bij een fulltime dienstverband.
Past deze functie bij je?
Stuur dan voor 8 september 2020 je sollicitatie, een motivatiebrief en CV, naar
activiteiten@annenborch.nl
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Marina Rademaker of Joyce van Boxtel.
T 073 8519600
We kijken uit naar je reactie!

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne
kandidaten voor externe kandidaten.
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