
Werk jij graag met een gezellig team in de zorg voor voornamelijk ouderen, 

ben je verzorgende (IG) en zoek je een uitdagende functie binnen een non-

profit organisatie. Zoek jij een werkgever in de zorg waar jij je echt thuis voelt 

en waar nog persoonlijke aandacht is voor bewoners, cliënten en 

medewerkers? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Stap bij ons binnen 

en laat je verrassen door de leukste kleine zorgorganisatie van Nijmegen! 

 

Samen met 240 betaalde collega’s en 60 vrijwilligers leveren we zorg en ondersteunende diensten aan 

bewoners en cliënten van de thuiszorg. Dit doen we vanuit onze prachtige nieuwbouwlocatie aan de Rosa 

de Limastraat; In de Woontoren wonen 55 ouderen met vooral somatische zorgvragen in een 

tweekamerappartement. Op de Woongroepen wonen 39 ouderen kleinschalig met psychogeriatrische 

zorgvragen. In de naastgelegen appartementengebouwen en de nabije omgeving wordt thuiszorg en 

huishoudelijke hulp geboden aan ongeveer 50 cliënten. Onze zorg en diensten bieden wij vanuit onze 

kernwaarden ‘Waardevol, Uniek & Persoonlijk ’. 

 

Wij zoeken een 

Verzorgende Thuiszorg  (20 uur per week) 

Verdeeld over gemiddeld 3-4 dagen per week 

 

Wij bieden jou 

Een leuke en afwisselende functie van gemiddeld 20 per week, verspreid over tenminste 3-4 dagen per 

week. Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar; salariëring en 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. Bij gebleken geschiktheid, zowel op de zachte 

competenties als harde functie-eisen, zal jouw tijdelijke arbeidsovereenkomst na één jaar worden omgezet 

in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Wij bieden jou ook een unieke werkomgeving. Laat je verrassen door onze prachtige locatie en de 

eigenheid van de organisatie. Door onze kleinschaligheid is er een huiselijke sfeer en leer je bewoners, 

cliënten en collega’s snel kennen. Je krijgt fijne collega’s én een organisatie die jouw inzet waardeert.  Elke 

dag staat er tijdens lunchtijd in ons Rosarium een heerlijk kopje soep op jou te wachten. Daarnaast vinden 

wij het belangrijk dat onze medewerkers voldoende ontspannen en vitaal blijven. Immers zonder hen geen 

zorg voor de bewoners of cliënten. Daarom bieden wij onze medewerkers maandelijks een ontspannende 

stoelmassage aan. En binnen Huize Rosa hebben wij investering in je professionele ontwikkeling hoog in 

het vaandel staan. Wij bieden jou dan ook diverse trainingen en cursussen aan via de Huize Rosa 

Academie. 

 

Wat ga je doen 

Als Verzorgende Thuiszorg ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg voor enkele 

cliënten. Je verleent laag- midden complexe zorg. Als onderdeel van een team vind je het belangrijk om 

het beste uit al je collega`s te halen. Je geeft feedback op een positieve manier en weet het als een 

kadootje te zien om feedback te ontvangen. Je denkt mee over het inzetten van slimme zorg om zo 

toekomstbestendig te blijven. Dit alles doe je in samenwerking met een Zorgmanager. 

 

Wij zien graag dat je 

 een relevante zorgopleiding hebt gevolgd, aangevuld met recente kennis en ervaring op het 

gebied van ouderenzorg 

 kennis en ervaring hebt van verschillende financieringslijnen (WLZ, ZVW, WMO)  

 het leuk vindt om op zoek te gaan naar steeds weer nieuwe mogelijkheden om onze cliënten te 

ondersteunen 

 gevoel voor humor en een positieve instelling hebt  

 zelfstandig, pro-actief en nauwkeurig werkt binnen de afgesproken richtlijnen maar wel in staat 

zijn om mee te bewegen met de cliënt. 

 

 

 

 



Interesse of direct solliciteren?  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Babette Hauptmeijer, manager Thuiszorg via het 

algemene telefoonnummer van Huize Rosa 024-3710300 of stuur een mail naar 

b.hauptmeijer@zorgcentrum-huizerosa.nl. 

 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan voor 1 september 2021 jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV 

o.v.v. nr. 21-17 naar de afdeling Personeel & Organisatie: werkenbij@zorgcentrum-huizerosa.nl. 
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