
 

 

 

 

Stichting Samen Zorgen vindt ouder worden betekenisvol. Gezien en gehoord worden is voor 

iedereen belangrijk, met aandacht. Wij veranderen het alledaagse en het ongemak graag in kleine 

geluksmomenten. Dit doen we met warme, professionele zorg en met behandelingen en services op 

maat voor kwetsbare ouderen. We kijken naar elkaar om en denken vooral in mogelijkheden. 

Deskundig. Omdat iedereen een waardevolle oude dag met een glimlach verdient. Stichting Samen 

Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld, zorg aan 

somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er vanuit wijkteams zorg verleend aan 

cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel. 

Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:  

Verpleegkundige voor 24 uur tot 32 uur per week 

Wat houdt het werk van een verpleegkundige in? 

Als verpleegkundige ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de coördinatie en 

continuïteit van zorg. Je hebt een voortrekkersrol in de zorgverlening. Daarnaast voer je 

verpleegtechnische handelingen uit en instrueer en begeleid je collega’s. Je hebt intensief contact 

met familie en mantelzorgers en je hebt een belangrijke rol bij de veranderingen en verbeteringen in 

de zorgverlening.  

Wat vragen we van jou?: 

 Je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige; 

 Je hebt affiniteit met de ouderenzorg; 

 Je bent bereid om wisselende diensten te werken, dus ook in  

de weekenden en avonden; 

 Je bent leergierig en wilt jezelf graag ontwikkelen 

Wat bieden wij jou?: 

 Je salaris is afhankelijk van je (voor)opleiding en werkervaring. De functie wordt gewaardeerd in 

FWG 45 volgens de CAO VVT; 

 Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband;   

 Een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

 Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling in de vorm van training, opleiding en coaching. 

 

Bij interesse in deze vacature:   

 

Voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Marijke van Koulil, 

Teamcoach, via telefoonnummer: 026-4722214 of 06-82699230.  

Reageren:  

Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV uiterlijk 11 juni a.s. naar Leontine Scholten, 

solliciteren@stgsamenzorgen.nl    

Sollicitatiegesprekken 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 15 juni en dinsdag 16 juni. 



De vacature is gelijktijdig zowel in- als extern uitgezet. Interne kandidaten gaan voor bij gebleken 

geschiktheid. 

  

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

  

Zie voor meer informatie onze website: www.stgsamenzorgen.nl   

 


