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Over de locatie
Almelo, Carintreggeland Huis Eugeria

Functieomschrijving
Voor de regio Almelo zijn wij op zoek naar enthousiaste collega's. We hebben behoefte aan
initiatiefnemers, meedenkers, doordenkers en aanpakkers. Professionals die van zorgen hun vak
hebben gemaakt omdat ze, net als wij, van mensen houden. Wij verlenen zorg op de Carintreggeland
manier: passende zorg en individuele ondersteuning. De klant houdt de regie, jij het initiatief. Zo
bieden we onze klanten op maat gemaakte hulp en ondersteuning die hij of zij verdient.
Onze manier van zorgen en verzorgen spreekt je aan. Je bent uit het juiste, bijzondere hout gesneden
om dit echte werk aan te kunnen. Daarom zoeken we jou.
Heb jij wel eens gedacht aan een leerzame bijbaan in de zorg? Praktijkervaring opdoen naast je studie,
een mooi salaris en de mogelijkheid om na je studie direct een vaste aanstelling te krijgen. Solliciteer
dan nu!

Wie we zoeken?

We zoeken zorgtalenten die minimaal het 1e jaar MBO-verzorgende IG of MBO/HBO verpleegkunde
hebben afgerond en de uitdaging aan willen gaan om deel uit te maken van één van onze ervaren
zorgteams.

Wat bieden wij ?
De kans om werkervaring op te doen in je toekomstige werkveld
Werkzaamheden die aansluiten bij de bevoegd- en bekwaamheden uit je studie
Goede begeleiding voor je professionele & persoonlijke ontwikkeling
Marktconform salaris (inschaling conform cao VVT)
Flexibele werktijden naast je studie

Bijzonderheden
Wij zijn verplicht een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het personeelsdossier op te nemen.

