
 

 
 
 
 
 

 

Voor Zorgcentrum St. Barbara zijn we voor zowel in de thuiszorg  

als in ons zorgcentrum op zoek naar nieuwe collega’s. 

Ben jij een verzorgende 3IG of een verpleegkundige niveau 4 in hart en nieren  

en zoek je een baan waarbij je jouw creatieve probleemoplossende kwaliteiten  

goed kwijt kunt?  

Heb je daarnaast affiniteit met ouderen, een enthousiaste en positieve instelling  

en ga jij graag professioneel te werk? Dan horen we graag snel van je!  

 

Ook specifiek voor de nachtdienst in ons zorgcentrum zijn we op zoek naar nieuwe 

collega’s. 

 

Wie zijn wij?  

Zorgcentrum St. Barbara is het aanspreekpunt voor zorg in Dreumel en omgeving. In 

ons zorgcentrum en in de thuiszorg verzorgen we cliënten met verschillende 

zorgbehoeftes; zowel op het somatische als op psychogeriatrische vlak. De dagelijkse 

leefsfeer van onze cliënten staat centraal; afwisseling, nieuwe ervaringen, informele 

contacten met andere cliënten en gasten in het zorgcentrum. Onze cliënt, thuis en in 

het zorgcentrum, is de spil waar het zorgteam om draait.  

Elke dag een geluksmoment creëren is voor ons dé grote uitdaging. 

 

Je voelt je thuis bij St. Barbara omdat: 

• je met open armen wordt ontvangen door je collega’s, cliënten en familieleden 

die jouw inzet waarderen; 

• je jezelf herkent in onze kernwaarden: vertrouwen, verbinden en vakbekwaam;  

• je een echte professional bent, maar ook hulp krijgt als jij daar behoefte aan 

hebt; 

• je bij St. Barbara volop mogelijkheden krijgt om als persoon, qua kennis en 

vaardigheden te kunnen groeien. 

 

Hoe zorgen wij voor jou? We bieden:          

• een goed salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT;  

• ruime ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden; 

• onregelmatigheidstoeslag en een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%;     

• uitstekende pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;  

• reiskosten woon-werkverkeer; 

• een mooi vitaliteitsplan (bijv. tegemoetkoming in kosten sportschool). 

 

Interesse? 

Ben je enthousiast en wil je graag meedenken in een groeiende organisatie? 

Stuur dan een e-mail naar info@zorgcentrumstbarbara.nl t.a.v. Ingrid de Jong  

(afdeling P&O). 

 

Zorgcentrum St. Barbara 

Rooijsestraat 44, 6621 AN Dreumel  

Telefoon: 0487-571439 

mailto:info@zorgcentrumstbarbara.nl

