
 

Oriëntatiebaan in de zorg  
 

Wil je ontdekken wat werken in de zorg jou te bieden heeft? Overweeg je een 
carrièreswitch naar een baan waar je echt iets voor iemand kunt betekenen? Wil 
je kennismaken met de verschillende functies binnen de zorgteams? Wij bieden 
een oriëntatiebaan waarmee je antwoord kunt krijgen op deze vragen.  
 
ONS ZORGCENTRUM 
‘Het is goed hier’, zeggen onze bewoners en daar zijn we bijzonder trots op! 
Zorgcentrum St. Franciscus is een klein, zelfstandig zorgcentrum in het hart van Gilze en biedt 
een breed aanbod aan zorgdiensten. We hanteren een persoonsgerichte aanpak, zijn 
kleinschalig en de bewoners en medewerkers kennen elkaar. Dit zorgt ervoor dat we 
kwalitatief goede zorg en een vertrouwde en gemoedelijke woonomgeving kunnen realiseren.  
Er zijn zorgteams binnen de verzorging en verpleging. En er zijn aparte teams voor thuiszorg, 
nachtdienst en dagverzorging. Wij staan voor eigen regie en ontwikkeling zowel voor de 
bewoner als de medewerker.  
 
WAT GA JE DOEN? 
Het doel van deze oriëntatiebaan is kennis te maken met het veelzijdige werk in de zorg en de 
mogelijkheden die de ouderenzorg je te bieden heeft. Je gaat meelopen met onze 
zorgmedewerkers in verschillende functies en disciplines. Zo assisteer je bij de maaltijden en 
begeleidt je bewoners. Je helpt, onder begeleiding, met ondersteunende en verzorgende 
taken. Daarnaast krijg je inzicht in allerlei vormen van zorg, dagbesteding en begeleiding van 
de bewoner en de taken die daarbij horen.  
 
WIJ BIEDEN 
Een tijdelijk dienstverband van maximaal 3 maanden en een salaris van € 1.800,- bruto op 
fulltime basis (36 uur per week), inclusief vakantiegeld. Woon je meer dan 10 kilometer van 
Gilze, dan ontvang je een passende reiskostenvergoeding. Het aantal uren spreken we af in 
overleg. Tijdens deze 3 maanden krijg je begeleiding en kun je uitzoeken welke functie bij je 
past. Als je na deze oriëntatieperiode besluit dat de zorg iets voor jou is, dan kunnen we 
samen met jou kijken wat de opleidingsmogelijkheden binnen ons zorgcentrum zijn.  
 
WIJ VRAGEN 
Affiniteit met zorg én met ouderen. Sociaalvaardig op individueel niveau en binnen teams. Je 
bent leergierig, flexibel, zelfstandig en een aanpakker. Het overleggen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
MEER INFORMATIE en SOLLICITEREN 
Heb je inhoudelijke vragen over deze oriëntatiebaan dan kun je contact opnemen met Trudian 
van der Heijden, teamleider kleinschalig wonen, Zorgcentrum St. Franciscus, via 
telefoonnummer 0161- 458010. Je kunt je sollicitatiebrief en cv mailen naar: 
werkenbij@stfranciscus.nl 


