
WAT DOET SWZ?
SWZ biedt ondersteuning aan totaal +/-350 bewoners en cliënten in de 
verpleeg-/verzorgingshuizen, seniorenwoningen, Bonte Os, Amaliahof 
en Bellesteijn. Daarnaast levert SWZ tal van thuiszorgproducten bij ± 500 
thuiszorgcliënten en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperk-
ing. Het werkgebied van SWZ is de gemeente Wassenaar en de mogelijkheden 
zijn heel divers. Zo kun je bij ons als begeleider binnen kleinschalig wonen 
terecht, maar ook als verzorgende of verpleegkundige. 
De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld om nieuwe medewerkers 
te werven. SWZ is hier blij mee! Hierdoor kunnen wij een nog betere onder-
steuning bieden aan onze bewoners en cliënten. 
 

WIE ZOEKEN WIJ?
SWZ is op zoek naar collega’s die een diploma in de zorg hebben. Heb je geen 
zorgdiploma maar heb je wel werkervaring in de zorg? Ook dan willen wij je 
graag ontmoeten op onze informatiebijeenkomst. Werk je niet in de zorg maar 
ben je aan het nadenken over je verdere carrière én vraag je je af of werken in 
de zorg beter bij jou past? Kom dan zeker naar onze informatiebijeenkomst 
zodat je een beter beeld kan krijgen van het werken in de zorg en de opleidings-
mogelijkheden die SWZ biedt!

WAT MAAKT WERKEN BIJ SWZ NU ZO LEUK?
SWZ is een relatief kleine zorgorganisatie, er werken circa 400 medewerkers. 
Onze medewerkers werken met hart en ziel voor onze cliënten. Onze mede-
werkers zijn geen nummer maar individuen die van elkaar mogen verschillen. 
SWZ heeft meerdere locaties. Recent hebben wij een nieuwe locatie geopend; 
locatie Bellesteijn. In dit mooie nieuwe gebouw wonen per etage 6 bewoners 
met een psychogeriatrisch ziektebeeld. De bewoners van onze huidige locatie 
Willibrord verhuizen volgend jaar ook naar een nieuw gebouw, ook hier gaan 
we werken met het concept van kleinschalig wonen. Door op deze manier te 

werken kunnen onze medewerkers nog meer aandacht geven aan onze 
cliënten, de aandacht die zij verdienen en waaruit onze medewerkers voldoe-
ning kunnen halen.
Als er één organisatie gelooft in de kracht van ontwikkeling van medewerkers 
is het SWZ wel! SWZ biedt medewerkers volop kansen om zich verder te 
ontwikkelen met trainingen en opleidingen.

HEB JIJ ER AL ZIN IN? WIJ WEL!
Je bent van harte welkom op 28 november 2018 om 19:00 uur bij SWZ Sophieke 
aan de Van Zuylen van Nijeveltstraat 313, 2242 LJ te Wassenaar. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. De informatieavond zal in het teken staan van een 
kennismaking met SWZ als organisatie. Wij zullen de avond starten met een 
presentatie over SWZ. Hierna staan onze collega’s je graag te woord bij 
verschillende informatietafels. Ook is er een gelegenheid om een kort oriën-
terend gesprek te hebben. Als je dat wilt, neem dan gelijk je CV en/of diploma 
en identiteitsbewijs mee. SWZ staat op deze avond klaar met lekkere hapjes.
Er zijn op deze avond coole SWZ gadgets te scoren, dus mis dit niet!

BEN JIJ ZELF NIET OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE WERKOMGEVING?
Misschien ken je een familielid, vriend of vriendin die wél toe is aan een 
nieuwe werkomgeving of op dit moment een zorgopleiding doet maar nog 
geen werkplek heeft? Ken jij iemand die altijd al de ambitie heeft gehad om
in de zorg te willen werken? Of ken jij iemand die op dit moment werkzaam 
is als leerling in de zorg en die ook toe is aan een nieuwe uitdaging? Attendeer 
hem of haar dan op onze informatieavond! Misschien vindt diegene dan de 
baan van zijn of haar dromen. 

Voor de catering willen wij graag weten hoeveel mensen er komen. Wil je 
daarom even doorgeven aan ons of je komt? Opgeven kan door het sturen 
van een e-mail naar Personeelszaken@swz-zorg.nl. 

HEB JIJ EEN DIPLOMA OF WERKERVARING IN DE ZORG? 
OF HEB JIJ AMBITIE OM IN DE ZORG TE WILLEN WERKEN?
KOM DAN OP WOENSDAG 28 NOVEMBER 2018 
OM 19:00 UUR NAAR ONZE INFORMATIEAVOND 

WWW.SWZ-ZORG.NL/VACATURES

WERKEN
MET JE HART 

EN JE 
HANDEN!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ComixLoud
    /TheSans-HP5Plain
    /TheSans-HP7Bld
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /NLD <FEFF004400720075006e006f00200065006e002000440065006b006b006500720020004400720075006b006b0065007200730020004a006f0062006f007000740069006f006e007300200074002e0062002e0076002e00200043006f006d0070006f007300690065007400200063005000440046002e0020000d0056006500720076006100610072006400690067006400200064006f006f00720020004a006100630063006f002000760061006e002000640065007200200050006c006f00650067002c0020006d006100670069006300690061006e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


