Beste gepensioneerde zorgverlener
Kijk jij met veel plezier en voldoening terug op je werk als verzorgende IG of verpleegkundige? Ben
je blij met de vrije tijd die je nu hebt, maar mis je de zorg, de klanten en de collega’s? Lees dan
gauw verder!

Met jouw zorghart, vakkennis en ervaring kun je nog
steeds veel betekenen voor onze klanten. De collega’s
in onze zorgteams zullen je met open armen ontvangen
als jij zin hebt om je 4 tot 12 uur per week in te zetten
voor de zorg en het welzijn van onze klanten.
Hoe denken wij over zorg?
De visie van de Posten is gebaseerd op de
humanistische waarden: wederzijds respect, solidariteit
en keuzevrijheid. Wij helpen onze klanten bij fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen, zodat zij zichzelf
kunnen zijn en een plezierig en fijn leven kunnen leiden
op de plek van hun keuze. Onze zorgteams zijn
gemotiveerd om samen te leren en het niveau van zorg
en kwaliteit steeds te verbeteren. Wij willen iedere dag
het beste voor onze klanten.
Hoe zien we jouw rol?
Je gaat aan de slag in één van onze kleine enthousiaste
zorgteams om zorg te verlenen. Doelmatigheid en
efficiëntie zijn van belang, maar minstens zo belangrijk
is, dat je steeds een open oog en oor hebt voor de
welzijnsbehoefte van je klant. Samen kijken jullie waar
hij/zij plezier aan beleeft en hoe jullie dat kunnen
regelen. Natuurlijk betrek je familie en ander naasten
daar zoveel mogelijk bij, en waar nodig houd je contact
met andere professionals binnen de Posten. Als je
klanten een fijne dag hebben, ga jij met een goed
gevoel naar huis!

Wat breng je mee?
Vakkennis? Jazeker! We gaan er van uit dat jij die
als gediplomeerd Verzorgende IG of
Verpleegkundige zeker in huis hebt.
Maar ook: een enthousiaste persoonlijkheid met
hart voor mensen. Lef, humor en ”gezond boeren
verstand’’. Je denkt in oplossingen en zet ideeën
om in actie. Onze ambitie om iedere dag het beste
te willen voor onze klanten is jou op het lijf
geschreven.
Wat hebben wij jou te bieden?
De kans om jouw talent voor zorg weer in te zetten
in een klein aantal uren, zodat je daarnaast ook
volop van je vrije tijd kunt genieten. Je krijgt de
mogelijkheid om je vakbekwaamheid op peil te
brengen/houden. Ook opleidingswensen zijn
bespreekbaar. Salaris krijg je conform cao in FWG
35, afhankelijk van jouw kennis en ervaring.
Begint het te kriebelen en kun je niet wachten
om weer aan de slag te gaan?
Laat ons dan snel weten waarom jij bij ons past. Je
motivatiebrief met CV kun je sturen naar
solliciteren@deposten.nl
Wil je liever eerst meer informatie? Bel dan met
Anke Dijkhuis of Susanne Cossu, 053-4753753

