
Niveau 3 en 4 woonlocatie Deurne
Op onze prachtige kleinschalige woonlocatie SamenThuis op Willibrordhaeghe te 
Deurne, waar ouderen met zowel somatische als psychogeriatrische problemen 
wonen, zijn we op zoek naar verzorgende en verpleegkundig personeel. Als 
verpleegkundige of verzorgende in onze organisatie ben jij de zorgprofessional die 
voor de cliënt de best passende zorg biedt.

VERZORGENDE IG / VERPLEEGKUNDIGE

NIVEAU 3-4  |   20-32 uur per week (bespreekbaar)

IG-3 VOOR DE NACHT
VOOR ONZE WOONLOCATIE SAMENTHUIS TE DEURNE

20-32 uur per week (bespreekbaar)

We zoeken betrokken collega’s die graag zelfsturend willen werken. Bij SamenThuis 
– Samen Verder vinden wij persoonlijke aandacht voor onze bewoners en 
belevingsgerichte zorg belangrijk. Om dit te kunnen doen ben je in staat zelfstandig 
te werken. Daarnaast ben je sociaal vaardig, integer en stressbestendig.

Als je naast bovenstaande competenties ook empathisch bent en in staat tot 
zelfinzicht, goed kunt functioneren als teamspeler én je bovendien ook voor jezelf 
persoonlijke groei ambieert, dan ben jij de briljant die samen met onze organisatie 
een blinkende toekomst tegemoet kan gaan.

Om als bedrijf te kunnen groeien is het van belang dat óók je medewerkers 
groeien. Om die reden bieden we je vanuit de gedachte van talentontwikkeling ook 
doorgroeimogelijkheden waaronder de mogelijkheid tot specialisatie of doorgroei 
richting andere functies. Heb jij ervaring met zowel somatiek als psycho-geriatrie 
en ben je op zoek naar een uitdaging? Wil jij een kans om door te groeien, mee te 
denken en invulling te geven aan onze kleinschalige woonlocatie SamenThuis? Dan 
nodigen we je graag uit te solliciteren. In dat geval ontvangen we graag je recent CV 
voorzien van je motivatiebrief.

U kunt uw sollicitatie richten aan personeelszaken@thuiszorgsamenverder.
nl t.a.v. Sandra Limpens (Personeelsfunctionaris Samen Verder). Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Mariëlle Smits, teamcoach regio Deurne 
m.smits@thuiszorgsamenverder.nl of 06-40642339.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.


