UN GOEIEN AARD IN ROSMALEN
Bij Annenborch maken we het leven van ouderen in Rosmalen zo mooi
mogelijk, zodat ze 'un goeien aard' hebben of krijgen.
Wie weten het beste of dat lukt? De mensen voor wie we werken en zorgen. En wie weten het best of we
ook echt de goede dingen doen? Onze medewerkers, die elke dag met mensen werken, binnen en buiten
ons gebouw. Zo zijn we georganiseerd bij Annenborch. Wie het weet, mag het zeggen. Het liefst in normale
taal. Er prijkt geen functieomschrijving op onze badges. We denken niet in taken, maar in gedrag en ieders
unieke talenten. Bij Annenborch ben je boven alles een mens.
We 'zijn' geen zorginstelling, maar hébben een zorg-ínstelling! De
liefde voor ons vak en de mens, is voelbaar in alles wat we doen.
Samen met andere professionals en vrijwilligers bieden we zorg en
ondersteuning aan ouderen in Rosmalen.
De kracht van Annenborch is de kracht van samen en ook de kracht
van de lach. We zeggen niet dat je ellende weg moet lachen, of
verdriet onder het tapijt moet vegen. Verdriet en afscheid horen bij ons
vak. En mensen die van onze zorg afhankelijk zijn, kiezen daar in
beginsel niet voor. Reden te meer om er alles, maar dan ook alles aan
te doen om ze blij te maken. Dat kan alleen als je geluk bloedserieus
neemt. Dat doen we bij Annenborch..

Voor ons Annenborch Team zijn wij op zoek naar een

Helpende plus en
Verzorgende IG
een echte samenwerker met een groot

En jij?
Jij verstaat je vak. Je voelt je helemaal thuis bij onze visie. Jij hebt hart voor de mensen en praat graag in
wij, want wij doen het samen bij Annenborch. Jij voelt je fijn als jij ervoor kan zorgen dat mensen blij zijn en
zin hebben in de dag. Jij zoekt je collega’s op om dit samen voor elkaar te krijgen. Je hebt een diploma
helpende plus of verzorgende IG.
We zoeken meerdere collega’s in de wijkzorg of binnen Annenborch.
Wat bieden wij?
Een vast contract, uren en tijden in overleg
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO VVT.
Ruime opleidingsmogelijkheden
Past deze functie bij je?
Stuur dan een motivatiebrief met jouw CV, naar secretariaat@annenborch.nl
Wil je meer informatie of een dagje meelopen?
Neem dan contact op met
Marja Theelen of Anita Hooijmans
T 073 8519600
We kijken uit naar je reactie!
Ouderenzorg Annenborch - De Hoef 100 – 5242 CN
Rosmalen – www.annenborch.nl

