Solliciteer nu op een vakantie- of bijbaan in de
zorg (inclusief interne korte opleiding).
Aliantus staat voor zorgeloos en comfortabel wonen in een kleinschalig gebouw dat altijd centraal in
een dorp of stad ligt. Midden in de maatschappij met alle faciliteiten om de hoek. Het is zorgeloos
wonen omdat servicediensten zoals wassen en strijken, schoonmaken en maaltijden uit eigen keuken
zijn inbegrepen. Bij Aliantus is bovendien 24 uur per dag toegewijde zorg en persoonlijke aandacht
beschikbaar. Aliantus biedt zo een eigentijds alternatief voor het traditionele verzorgings- of
verpleeghuis. Hier krijgt de bewoner service, zorg en ondersteuning naar behoefte. Op een manier die
past. Zodat de bewoner zelf de regie heeft. Onze visie is gebaseerd op het Planetree model: wij geven
betrokken, liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg én service in een inspirerende omgeving! In
hartje Zeist staat Aliantus Oud Seyst en sinds november 2017 zijn de deuren geopend. In Aliantus Oud
Seyst zijn 20 twee- en driekamer appartementen en 6 studio’s voor mensen met een somatische
hulpvraag en 12 studio’s voor mensen met dementie.

Wij op zoek naar enthousiaste en mensgerichte
oproepkrachten voor de zorg.
(Inclusief een vierdaagse opleiding voor zorg-assistent)
Ben je 18 jaar of ouder en op zoek naar een vakantie of bijbaan in de zorg dan ben je bij Aliantus aan
het juiste adres.
Volg je een zorgopleiding of een medische studie of ben je al gediplomeerd verzorgende/helpende,
dan nodigen wij je uiteraard ook uit te reageren.

Je verdient leuk en doet een schat aan ervaring op!

Bij Aliantus verdien je leuk! En je doet in no-time een schat aan ervaring op binnen de ouderenzorg.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring varieert het uurloon van € 12,15 tot € 14,98, exclusief ORT.

Wat ga je doen?

Je gaat in onze oproepkrachten pool aan de slag en kunt werken op de dagen of avonden dat het jou
uitkomt. In deze functie ondersteun en begeleid je bewoners. Dit betekent dat je eenvoudige
persoonlijke verzorging en begeleiding geeft. en verpleging Én je levert een bijdrage aan het creëren
van een prettige dag en sfeer in het huis.
De contractgrootte wordt samen met jou bepaald en is afhankelijk van jouw voorkeur en
mogelijkheden.
Wil je direct solliciteren of eerst wat meer informatie neem dan contact op met de
vestigingsdirecteur Heidi Reijerkerk.
Mail naar emmavanbentum@aliantus.nl of bel 06 43 13 72 93
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