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Over de locatie
Baalderborg Groep, diverse locaties
Wil jij werken naast je studie, baan of ben je op zoek naar een goede balans tussen werk en privé? Ben jij iemand die graag
meedenkt over je eigen rooster, de doelgroep en de teams waar je werkt? Dan hebben wij de ideale oplossing voor jou:
flexmedewerker in de functie van:

Assistent Ondersteuner, Ondersteuner of Verzorgende IG
Leef je leven! Dit is het motto van de Baalderborg Groep. Op verschillende locaties in Overijssel en Drenthe leven onze
cliënten hun leven en krijgen zij liefdevolle zorg en ondersteuning van onze betrokken en professionele medewerkers. Deze
zorg bieden wij aan mensen met een verstandelijke beperking en aan ouderen.
Wat breng je mee?
Een mbo-diploma (niveau 2, 3 of 4) in de richting van zorg en welzijn. Mocht je nog bezig zijn met een zorg en
welzijn studie, dan ben je van harte welkom als je het 2e leerjaar mbo-niveau 3 of 4 hebt afgerond of je propedeuse
hebt behaald op niveau 5 ;
Ervaring met de doelgroep EMB, MVB , LVB en/of Ouderenzorg;
Een flexibele instelling in diensttijden en locaties.

Wat bieden wij jou?
De mogelijkheid om kennis te maken met verschillenden doelgroepen en diverse vormen van zorg aan mensen met
een verstandelijke beperking en/of ouderen;
Een jaarcontract met de intentie om deze te verlengen;
Afhankelijk van je profiel en wensen bieden wij een oproepovereenkomst of een parttime contract binnen één of
meerdere doelgroepen van onze organisatie;
Je ontvangt een salaris in FWG 25, FWG 35 of FWG 40 volgens de cao Gehandicaptenzorg (minimaal € 1.788,- en
maximaal € 2.993,- op basis van 36 uur);
Interne cursussen in je vakgebied;
De mogelijkheid om intern door te stromen naar een vaste baan;
Een eindejaarsuitkering, pensioen- en reiskostenregeling.
Interesse?
Laat dan nu iets van je horen! Wij onderzoeken graag samen met jou welke mogelijkheden er zijn. Je kunt op verschillende
manieren je interesse kenbaar maken:
Solliciteer via ZorgSelect;
Mail je CV naar flexbureau@baalderborggroep.nl of
Neem contact op met één van de Consulenten van het Flexbureau: Debbie: 0523-287263 – Yvonne: 0523-287264 –
Dianne: 0523-287265 of Astrid: 0523-287294.

