
 

 

 

 

Bronlaak zoekt  

Vakantiekrachten    20 tot 32 uur per week  

 
 

DESEIZOENEN BESTAAT UIT WOON- EN 

WERKGEMEENSCHAPPEN VOOR 

MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE 

BEPERKING.  

 

ELKE DAG BIEDEN RUIM 1.000 

MEDEWERKERS BEGELEIDING, 

VERZORGING EN ONDERSTEUNING AAN 

600 CLIENTEN MET EEN 

VERSTANDELIJKE BEPERKING. 

 

ONZE WOON-WERKGEMEENSCHAPPEN 

VORMEN EEN HECHTE PLEK WAAR 

IEDEREEN ERTOE DOET. OP BASIS VAN 

ONZE ANTROPOSOFISCHE MENSVISIE 

BEVORDEREN WE HET WELZIJN 

EN DE ONTWIKKELING VAN ONZE 

CLIËNTEN EN MEDEWERKERS. WIJ 

GELOVEN DAT ELK MENS UNIEKE 

MOGELIJKHEDEN HEEFT. 

 

DE GEZAMENLIJKHEID IS VOELBAAR 

OP DE LOCATIES EN DAAR ZIJN WE 

TROTS OP. 

 

 

 

 

 

 

 
DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

Ben jij op zoek naar een leuke vakantie of bijbaan in de zorg? 
 

Aangenaam 

Wij zijn DeSeizoenen. In onze zes woon- en werkgemeenschappen begeleiden en 
verzorgen we zo’n 600 bewoners met een verstandelijke beperking. We geloven dat elk 
mens unieke talenten en mogelijkheden heeft. Daarom denken we graag in 
mogelijkheden: we kijken voor elke bewoner wat de beste oplossing is.   
 

Bronlaak 

Midden in de bossen bij Oploo vind je onze gemeenschap Bronlaak. Hier wonen en 
werken zo’n 200 bewoners. Overdag serveren ze bijvoorbeeld koffie in de lunchroom, 
produceren ze kachelhout in de natuur, maken ze vazen en schalen in de potterij en 
wieden ze het onkruid in de tuinderij. Elke bewoner werkt op z’n eigen niveau, volgens 
een vast dagritme.  
 

Jouw nieuwe job 

Je werkt met bewoners die op verschillende vlakken ondersteuning nodig hebben. Je 
begeleidt hen op de woning of op een van de werkgebieden. Waar je gaat werken hangt 
af van je ervaring en wensen. Een ding beloven we; Wij zorgen voor een uitdagende en 
afwisselende job, waar je werkervaring kunt op doen in een prettige werksfeer. 
 

Jij steekt graag je handen uit de mouwen en vindt het heerlijk om, samen met je 

collega’s, voor je bewoners van elke dag iets moois te maken. Jij bent flexibel, geduldig 
en denkt in mogelijkheden.  
Je volgt of hebt een relevante opleiding binnen Zorg en Welzijn op minimaal niveau 3. Je 
bent beschikbaar voor een bepaalde (vakantie)periode of op zoek naar een passende 
bijbaan naast je studie.  
 

Wij bieden een flexibele functie met fijne arbeidsvoorwaarden, waaronder een passend 

salaris (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring). We vinden persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk en investeren graag in de ontwikkeling van onze mensen. De 
inspirerende groene omgeving waarin Bronlaak ligt, krijg je er bovendien gratis bij!   
 

Meer weten? 

Wanneer je interesse hebt, bel dan gerust eens met Kimberly Mauriks (0653582193) 
voor meer informatie. Je mag je sollicitatie voor 29 mei 2021 sturen naar 
werkenbij@deseizoenen.org onder vermelding van ‘vakantiekrachten’. 
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