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Werken in de zorg: het is leuk werk, maar het is ook hard werken.    

Je krijgt er enorm veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want 

dat is waar het werk om draait. Daarnaast vindt DeSeizoenen het 

belangrijk dat jij je ontwikkelt. Dit vinden we vanuit onze 

antroposofische visie belangrijk voor iedereen.  

Wat ga je doen? 
Je gaat aan het werk op het prachtige Bronlaak terrein in Oploo. 

Onze cliënten delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het 

dagelijkse leven: samen wonen, samen werken en samen leven.     

Wij denken in mogelijkheden, niet in beperkingen! 

De Elsa 

De Elsa is een huis waar cliënten wonen met een ernstige 

verstandelijke beperking en complexe zorgvragen. Zij vinden het 

moeilijk om de wereld om hen heen te begrijpen. Middels het 
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aanbieden van voorspelbaarheid en structuur proberen we het leven 

voor hen overzichtelijker te maken. Dit is voor jou een uitdaging 

waarin je creatief denkt en oplossingsgericht handelt en stevig in je 

schoenen staat. 

Wat krijg je ervoor terug? 
 200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een aantal 

daarvan. 

 Gevarieerd werk in een bijzondere organisatie, waar je 

‘zorghart’ sneller van gaat kloppen. 

 Marktconform salaris in schaal 40 (cao Gehandicaptenzorg), 

een vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en prettige 

overige arbeidsvoorwaarden. 

Wat vragen wij van jou? 
Allereerst natuurlijk een passende opleiding op minimaal niveau drie 

en de wil en het talent om mensen met een verstandelijke beperking 

te begeleiden in hun welzijn en ontwikkeling. Verder beschik je over 

kennis en ervaring met de (L)VG / psychiatrie doelgroep. 

Kom kennismaken 
Wil je Bronlaak | DeSeizoenen alvast in vogelvlucht beleven voordat 

je reageert, check dan 

www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc  
 

Als je het leuk vindt, kun je een kijkje komen nemen, een wandeling 

maken op het Bronlaak terrein, zien wat er te koop is in Winkel 

Bronlaak (geopend op doordeweekse dagen), of een drankje drinken 

op zaterdag- of zondagmiddag in het Dorpscafé ‘Wando’ van 

Bronlaak dat gerund wordt door onze cliënten. 

Interesse? Reageer direct 
Ben jij de zorgprofessional die we zoeken?                                         

Richt dan vóór 23 september a.s. je motivatie en CV aan             

 PenO@careshared.nl                                                    

De kennismakingsgesprekken staan gepland op 27 september a.s. 

Wil je eerst meer info, neem dan ná 17 september a.s. contact op met 

Peter van der Eijk, Clustermanager via  06 83 22 61 33. 

 

Acquisitie nemen wij niet in behandeling 

http://www.youtube.com/watch?v=e5PELfcuGcc

