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Als verzorgende of verpleegkundige verzorg, verpleeg en ondersteun 
je cliënten, waarbij je uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt.
 Je kijkt verder dan de zorg en stelt het welzijn van cliënten centraal. 
Je weet als zorgprofessional prima wat je functie inhoudt, je hebt 
immers bewust gekozen voor je vak. Je bent op zoek naar een baan 
waar je het verschil kan maken. 

BEN JIJ DIE VERZORGENDE OF 

VERPLEEGKUNDIGE DIE TOE IS 

AAN EEN NIEUWE UITDAGING?

Dan moet je echt even de tijd nemen om deze 
advertentie te lezen!

PAST WERKEN BIJ SWZ BIJ JOU?
Wij vinden het belangrijk dat de juiste medewerker op de juiste plek 
werkt. Het is daarom belangrijk je eerst af te vragen wat voor jou 
belangrijk is binnen je werk en waar jij je prettig bij voelt. Werk je graag
in een organisatie waar je geen nummer maar een mens bent? Dan ben
je bij SWZ aan het juiste adres!
Werk je graag op een psychogeriatrische afdeling of liever op een 
somatische afdeling? Werk je graag zelfstandig? Dan past werken binnen 
het concept kleinschalig wonen PG of Somatiek bij jou!

Past het werken binnen een kleinschalige setting jou minder goed? 
Werk je liever met meerdere collega verzorgenden op een afdeling?
Die mogelijkheid bestaat op onze locatie Sophieke, dit is een
somatisch verpleeghuis. Deze afdeling werkt niet volgens het concept 
van kleinschalig wonen. Spreekt dit je meer aan? 

Werk je graag bij cliënten thuis? En vind je het leuk om verschillende 
adressen te bezoeken? Dan past werken in één van onze thuiszorg 
teams bij jou! 

WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zorgcollega’s die toe zijn aan een 
nieuwe werkomgeving. Je hebt minimaal een zorgdiploma niveau 2.
Als je een vervolgopleiding wilt doen, behoort dat tot de mogelijkheden 
maar het is geen vereiste. Je beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden en je spreekt en schrijft de Nederlandse taal goed. Je werkt 
graag met ouderen en hebt flair, humor en tact. Natuurlijk vind je het 
geen probleem om onregelmatig te werken. 

WAT BIEDT SWZ JE?
De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform cao VVT. Indeling is 
afhankelijk van je vooropleiding, ervaring en de functie die je krijgt. Het 
aantal dienstverbanduren wordt in onderling overleg bepaald. Je krijgt 
een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden.

WIL JE MEER WETEN?
Voor meer informatie over het werken binnen een PG team kun je 
contact opnemen met Yolande Goedee, staffunctionaris PG. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 06 1433 5167. 
Voor meer informatie over het werken binnen een somatisch team of de 
thuiszorg kun je contact opnemen met Marja Koning, staffunctionaris 
somatiek.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 4663 2450.

Lijkt het je leuk om bij SWZ te werken? Stuur dan een e-mail met 
je motivatie en curriculum vitae naar: solliciteren@swz-zorg.nl  

SWZ is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Een integriteits-
controle via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is onderdeel van de eindfase 
van de  selectieprocedure. Zie voor meer informatie over het waarschuwingsregister 
www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl

WERKEN
MET JE HART 

EN JE 
HANDEN!
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