
 

Wij zijn een kleinschalige zorginstelling gespecialiseerd in wonen, zorg en welzijn voor 

mensen met een Indische, Molukse , Surinaamse en Antilliaanse achtergrond of mensen 

die zich daarmee verwant voelen. Kwaliteit en respect zijn onze uitgangspunten en 

betrokkenheid en inzet zijn sleutelwoorden die bepalend zijn voor de sfeer van 

saamhorigheid binnen Residentie Buitenzorg. Wij hebben locaties in Groningen, Assen, 

Drachten en Almelo. 

Heb jij het diploma Verpleegkundige of Verzorgende (IG) en ben jij toe aan een nieuwe 

uitdaging? Ben je op zoek naar een interessante, aantrekkelijke en boeiende 

werkomgeving met fijne collega’s? Weet jij bovendien als geen ander hoe je cliënten op 

professionele wijze, liefdevolle en warme zorg geeft ? Dan hebben wij een passende 

vacature en zijn we op zoek naar jou! 

Voor onze locatie in Groningen zijn wij op zoek naar 

Verpleegkundigen & Verzorgenden (IG) 
     voor gemiddeld 28 uur per week 

De functie 
Het betreft hier een functie voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. De 
aan te stellen verpleegkundige of verzorgende (IG) zal alle voorkomende 
werkzaamheden en handelingen verrichten voor wat betreft de verpleging, verzorging 
en begeleiding van onze ouderen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in wisselende 
diensten, zowel doordeweeks als in het weekend. 
 
Jij 

Jij hebt ervaring in een soortgelijke functie en je bent in het bezit van een diploma MBO-

V, Verzorgende (IG) of gelijkwaardig. Je hebt affiniteit met onze doelgroep, je kan goed 

met mensen omgaan, je bent sociaal, communicatief vaardig en je kan flexibel reageren 

in wisselende situaties.  

 

Wij 

Wij bieden jou een goed salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
uitdagende functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden binnen een groeiende 
organisatie. 
 

Contact 
Voor meer informatie over onze organisatie ga naar www.residentiebuitenzorg.nl . Wil 
je meer weten over deze functies dan kun je tijdens kantooruren contact opnemen met 
mevrouw Karin de Noord-Alt, Teammanager, telefoon 050-3686090.  Stuur je sollicitatie 
voorzien van CV naar k.denoord@residentiebuitenzorg.nl onder vermelding van 
vacaturenummer VV001. Je sollicitatie dient uiterlijk 15 november 2018 in ons bezit te 
zijn.  
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.  
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