Meer weten?
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg en wil je graag bij
BrabantZorg werken? Of heb je na het lezen van deze informatie nog
vragen? Neem dan contact op met:
BrabantZorg, Afdeling P&O, Raadhuislaan 13, 5341 GL Oss
Telefoon
(0412) 67 23 72
E-mail
personeel@brabantzorg.eu
Bezoek ook onze website! www.brabantzorg.eu

Werken bij

BrabantZorg, met aandacht

Werken bij BrabantZorg betekent intensief samenwerken in teamverband
waarbij je je inzet voor andere, zorgbehoevende, mensen. Een baan waarin
je bovendien deskundigheid en professionaliteit combineert met warmte
en betrokkenheid voor de mensen om je heen.

Het werk bij BrabantZorg vindt voor een groot deel plaats in de
woonomgeving van anderen. Sfeer, betrokkenheid en veiligheid zijn
daarbij belangrijk. Werken in de zorg betekent soms flink aanpakken,
maar het levert gelijktijdig veel energie en voldoening op. Bovendien sta
je er niet alleen voor, want samenwerking binnen de teams en met andere
deskundigen staat hoog in het vaandel.
Wat heeft BrabantZorg jou te bieden?
Binnen BrabantZorg bestaan zeer uiteenlopende
functies zoals verzorgenden, verpleegkundigen,
managers, technici, facilitaire medewerkers,
ondersteunend personeel, staf- en beleidsmedewerkers en behandelaars. Zowel fulltime als
parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

Wie is BrabantZorg?
BrabantZorg is een zorgverlenende organisatie in de regio’s Oss, Uden,
Veghel, ‘s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. BrabantZorg biedt vanuit
haar locaties zorg en welzijn aan cliënten. Iedereen is uniek en daar
stemmen we de zorg op af. Cliënten kunnen bij BrabantZorg zo plezierig
mogelijk leven, zelfstandig wonen en regie voeren over hun eigen leven of
beschermd wonen met ondersteuning.
Waar staat BrabantZorg voor?
BrabantZorg staat voor professionele zorg en ondersteuning bij het ouder
worden waarbij aandacht, keuze en gemak sleutelwoorden zijn. Het werk
is erop gericht om het de cliënt zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te
maken.

Door de veelzijdigheid van de organisatie zijn
er mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, van
werkplek te wisselen of intern door te groeien. Je
leidinggevende zal je begeleiden en coachen. Ook
bestaat er de mogelijkheid om gerichte cursussen
of opleidingen te volgen. Op die manier kun je
meegroeien met de ontwikkeling van de organisatie.
Samen met de goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden maakt dat BrabantZorg tot een
aantrekkelijke werkgever.
BrabantZorg hecht veel waarde aan een gevarieerd
personeelsbestand. Dat betekent dat nieuwe
Nederlanders, herintreders en zij-instromers van
harte welkom zijn.
Wat vraagt BrabantZorg?
BrabantZorg vraagt enthousiaste mensen die zich
plezierig voelen in een zorgomgeving. Een actieve
houding is nodig om samen met je collega’s de beste zorg en ondersteuning
te kunnen bieden aan de cliënten. Collegialiteit is daarom erg belangrijk: de
collega’s zijn er voor jou, jij bent er voor je collega’s!

