
 

 

   

‘In het verleden werkte ik als Helpende in verschillende wijken van 

Nijmegen en het buitengebied. Hiervoor zat ik veel in de auto om van 

cliënt naar cliënt te rijden wat veel werkdruk met zich mee bracht. Ik 

hoorde van Zorgcentrum Huize Rosa en het naastgelegen appartementen 

complex waar thuiszorg geboden wordt. Omdat ik aandacht en tijd voor 

bewoners en cliënten erg belangrijk vind heb ik een afspraak gemaakt om 

te kijken of Huize Rosa bij mij past. Hier werk ik nu 3 jaar met heel veel 

plezier!’ 

- Christa - 

 

Werk jij, net als Christa, graag met ouderen en zoek je een werkplek waar persoonlijke aandacht écht 

bestaat? Een werkgever die plezier in het werken en onderlinge sfeer hoog in het vaandel heeft staan? 

Stap dan eens binnen en laat je verrassen door de leukste zorgorganisatie van Nijmegen! 

 

Wij zoeken nieuwe collega’s voor onze vacature(s) van 

Helpende Plus 
 

Wat ga je doen 

Als Helpende Plus ondersteun en help je onze cliënten met ADL zorg. Je reikt medicatie aan en monitort 

het welzijn van de cliënten die jij bezoekt. Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor de cliënt, familie en 

mantelzorgers en zorg je voor een fijne werksfeer met je collega’s. 

 

Wij bieden jou 

Een leuke en afwisselende functie waarbij de uren in overleg bespreekbaar zijn. Wil je graag flexibel werken 

of ben je liever wat zekerder van een vast aantal uren per week? Wil je liever geen nachtdiensten werken of 

juist wel? In alle gevallen gaan we graag met je in gesprek om te kijken wat het beste bij jou past! 

Het dienstrooster maak je samen met je collega’s waardoor je actief kan meedenken in je eigen 

dienstenpatroon. 

 

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT FWG 30 (max. € 2.631,63 per maand op 

basis van een fulltime werkweek. Uiteraard komt hier onregelmatigheidstoeslag bij). 

 

‘Wij bieden jou 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 restaurant ‘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.’ 

- Jannette - 

                       Bestuurder Zorgcentrum Huize Rosa   

 

Wat verwachten wij 

Dat je een opleiding tot Helpende Plus hebt afgerond op minimaal MBO-2 niveau. Daarnaast vinden wij 

het belangrijk dat je gaat bijdragen aan de sfeer binnen onze organisatie. Als je de “Plus” aanvulling (nog) 

niet afgerond, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.  

 

Interesse? 

Stuur een WhatsApp naar Jaap op nummer 06 – 466 07 834. Geef hierin aan welke dag en tijd je graag 

door ons gebeld wil worden zodat we een persoonlijk gesprek kunnen plannen. 

Wil je liever direct solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatie naar werkenbij@zorgcentrum-huizerosa.nl. 
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