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Over de locatie
Zozijn

Wie ben jij en wat neem je mee
Wil je flexibel werken maar wel tijdig weten op welke locatie / groep?
Gaat jou zorghart sneller kloppen van flexwerk, maar houdt het je tegen dat je geen zekerheid hebt?
En wil je hiernaast graag uren op contract en binnen 7 maanden een vaste aanstelling bij goed functioneren?
Kom dan naar Zozijn....!!
Jij neemt enthousiasme, kennis en bij voorkeur ervaring mee. Hiernaast heb je een MBO diploma op zak (minimaal niveau
3) met een pedagogische richting of richting de zorg
Door jouw ervaring binnen de gehandicaptenzorg weet je de cliënten op een goede manier te ondersteunen bij hun
hulpvraag. Dit kan zijn binnen woongroepen of dagbesteding. De doelgroepen kenmerken zich in;
Intensieve zorg en Intensieve begeleiding of een combinatie van beide.
Het flexen kan binnen verschillende locaties of tijdelijk bij een vaste locatie, bijvoorbeeld meerzorg of uitval van een van de
vaste medewerkers.
Hoe dan ook: je bent van onschatbare waarde, omdat teams en cliënten altijd op jou en jouw expertise terug kunnen vallen.

Dit zijn wij
Werken bij Zozijn is bijzonder.
Geen enkele dag is hetzelfde en daarin maak jij het verschil!
Zozijn draagt in Gelderland en Overijssel bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking met als doel dat ze tot
bloei kunnen komen.
Onze kernwaarden zijn: Liefdevol, Vakkundig en Vindingrijk.

Wij zijn ZoProf: het interne uitzendbureau van Zozijn!
Bij ZoProf zien we jou. We denken met je mee en betrekken jou in veranderingen. Werken bij Zoprof is werken met plezier
en werken vanuit je kracht.
Samen zorgen we voor kwaliteit, stabiliteit en continuïteit op de locaties van Zozijn. Deze zijn verdeeld over 3 regio’s. In
overleg met elkaar wordt je gekoppeld aan locaties in jou regio. Op deze locaties wordt je regelmatig ingezet, zodat jij
bekend bent voor cliënten en collega’s.
We kijken naar jouw kwaliteiten en jouw werkgeluk.
Kortom; De juiste persoon op de juiste plek
Juist door deze manier van werken zorgen we voor rust en regelmaat en dat is de kern bij het werken met deze doelgroep,
zowel voor de cliënten als voor je toekomstige collega’s.
Hiernaast investeert Zoprof in opleidingen zodat je bevoegd en bekwaam je werkzaamheden kan uitoefenen. Denk hierbij
aan Medicatie, BHV en een
Focus training.

Herken jij je in het volgende
Je bent een ervaren en gekwalificeerde Zorgprofessional binnen de gehandicaptenzorg. Ook zien wij mogelijkheden voor
Young professionals of medewerkers die willen Terugkeren in de Zorg.
Qua diploma’s kan je denken aan pedagogisch werk, verzorgende IG, de MZ, SPH of verpleegkunde. Zowel op mbo-3, mbo4- als hbo-niveau.
Je vindt het fijn om flexibel te werken op verschillende locaties
Je werkt graag op een locatie voor intensieve begeleiding en/of intensieve zorg
Je hebt kennis van en ervaring met complexe problematiek
Je haalt elke dag plezier uit het werken met onze cliënten
Heb je de opleiding afgerond, maar weet je nog niet wat je de best passende doelgroep vindt? Reageer en we kijken samen
naar de mogelijkheden!
Jouw salaris is afhankelijk van je functie en werkervaring.
Binnen Zoprof werken wij met Ondersteuners (FWG 35) en
Specialistisch Ondersteuners (FWG 40).
Jouw contracturen stellen we samen vast. Jouw wens stellen we hierin centraal. Er is veel mogelijk. Zowel grotere
contracten als wat kleinere.
Uiteraard ontvang je onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
We bieden leerzame werkplekken waardoor jij kan groeien als zorgprofessional. Tevens zijn er mogelijkheden om
intern door te groeien naar een vaste locatie
Wil je eerst ontdekken wat Zozijn te bieden heeft?
ZoProf is voor jou de uitkomst!

Procedure
Je bent een ervaren en gekwalificeerde Zorgprofessional binnen de gehandicaptenzorg. Ook zien wij mogelijkheden voor
Young professionals of medewerkers die willen Terugkeren in de Zorg.
Qua diploma’s kan je denken aan pedagogisch werk, verzorgende IG, de MZ, SPH of verpleegkunde. Zowel op mbo-3, mbo4- als hbo-niveau.
Je vindt het fijn om flexibel te werken op verschillende locaties
Je werkt graag op een locatie voor intensieve begeleiding en/of intensieve zorg
Je hebt kennis van en ervaring met complexe problematiek
Je haalt elke dag plezier uit het werken met onze cliënten
Heb je de opleiding afgerond, maar weet je nog niet wat je de best passende doelgroep vindt? Reageer en we kijken samen
naar de mogelijkheden!
Jouw salaris is afhankelijk van je functie en werkervaring.
Binnen Zoprof werken wij met Ondersteuners (FWG 35) en
Specialistisch Ondersteuners (FWG 40).
Jouw contracturen stellen we samen vast. Jouw wens stellen we hierin centraal. Er is veel mogelijk. Zowel grotere

contracten als wat kleinere.
Uiteraard ontvang je onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
We bieden leerzame werkplekken waardoor jij kan groeien als zorgprofessional. Tevens zijn er mogelijkheden om
intern door te groeien naar een vaste locatie
Wil je eerst ontdekken wat Zozijn te bieden heeft?
ZoProf is voor jou de uitkomst!

