
 
 

 
 

 
 
 
Én een leuke baan én naar een leuk Festival deze zomer? 
Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de zorg? Wil je aan de slag als Verzorgende IG of 

verpleegkundige en 2 september een super mooie dag beleven? 
Kom werken bij de Posten! 
 
De Posten verloot 2 kaarten voor Tuckerville Festival op 2 september onder nieuwe medewerkers die 
solliciteren en voor 30 augustus as. aan de slag gaan in een zorgteam van de Posten. 
Dus meldt je snel aan want het is zo 30 augustus. 
 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging of ben jij net afgestudeerd en op zoek naar een leuke en 
uitdagende baan in de (ouderen)zorg? Of wil je al tijdens je studie aan de slag en direct je kennis in 
praktijk brengen? Lees dan vooral even verder! Wij zoeken per direct enthousiaste jonge mensen die 
ons team komen versterken. 
 

De Posten is een ambitieuze en betrokken zorgorganisatie, die flexibele zorg levert, al naar gelang de 

zorgbehoefte van haar cliënten. Dat kan intramurale (woon)zorg zijn maar ook in de vorm van thuiszorg en alles 
daartussenin. De zorg richt zich op datgene waar de cliënt zelf nog toe in staat is en ondersteunt daar waar het 
moeilijker of niet meer gaat.  
 
Omdat wij in kleine zelforganiserende teams werken, bieden wij veel ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing 
en zijn wij in staat flexibel en adequaat in te spelen op specifieke zorgwensen. Daarnaast is de Posten een 
organisatie die volop in beweging is en waar innovatie hoog op de beleidsagenda staat. Dit maakt de Posten tot 

een unieke organisatie waar je elke dag nieuwe kennis en ervaring kan op doen.  
 
Dus: wil jij werken als Verzorgende IG of verpleegkundige binnen de Posten? Wij zijn op zoek naar:  
 

(Studenten) Verpleegkundige niveau 4/5 
 (Studenten) Verzorgende IG   

 

Je kan aan de slag als verpleegkundige of Verzorgende IG in één van onze Woonzorg- of Thuiszorgteams. Als 
zorgprofessional werk je samen met mantelzorgers, collega’s en andere (1e en 2e lijns) zorgverleners. Een leuke 
en goede manier om de cliënt te ondersteunen daar waar het niet meer gaat en gelijktijdig een baan die aansluit 
bij je studie. 

 
Er wordt natuurlijk wel wat van je gevraagd. je kan zelfstandig werken, je bent flexibel en initiatiefrijk, en houd 
van afwisseling. Je hebt een collegiale instelling en werkt zorgvuldig, empathisch en kunt goed relaties 
onderhouden met zowel de cliënten, collega’s, als andere zorgverleners. Uiteraard heb je hart voor onze cliënten. 
Spreekt dit je aan en wil je de perfecte baan na(ast) je studie? Solliciteer dan nu! 
 
Wij bieden: 

- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot verlenging.  
- Uren in overleg en je kan per direct beginnen. 
- Inschaling conform cao. 

Solliciteren? 

Is je interesse gewekt? Stuur dan direct jouw CV en motivatie naar  
solliciteren@deposten.nl. Voor vragen die betrekking hebben op de functie  
kun je contact opnemen met Erik Michels, via telefoon  
053-4 753 753. 
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