
 

VACATURE VERZORGENDE   

Hoofdstuk 30 Personeel 
Paragraaf 30.20 Werving en selectie Formuliercode 30.20.05 
Doc.soort Algemeen 

 
 
 
 
 
 
 

Eigenaar Directie  
Versie 4 Pagina 1 van 2 Revisiedatum 20-10-2022 

  

    

Attent Intranet©
        Form

at digitale kw
aliteitssysteem

 Versie 1  

Villa Bernard           
De Joncheerelaan 144 
7441 HC Nijverdal 
Telefoon:  0548 – 626365 
Website: www.villa-attent.nl  
E-mail:  info@villa-attent.nl 
 
Kenmerk 
30.20.05, 12-2019-VZ 
 
Looptijd vacature  
28 december 2019 tot en met 15 januari  2020 
 
Functieomschrijving 
Villa Bernard is een particuliere zorgorganisatie gespecialiseerd in het verlenen van 
voornamelijk somatische zorg binnen kleinschalige woonvormen. Wij zijn op zoek naar 
gekwalificeerde verzorgende of studenten voor de weekend opstartdiensten, om de cliënten 
in Attent Villa Bernard de nodige zorg te bieden.  
 
Functie-eisen 
Locatie    : Villa Bernard, De Joncheerelaan 144 te Nijverdal 
Opleiding    : MBO – verzorgende (IG) niveau 3  
Werkervaring   : Relevante werkervaring, stage is voldoende. 
Overige   : Ingeschreven in het V&VN kwaliteitsregister en  
     beschikken over een recent uitgegeven Verklaring  
     Omtrent Gedrag (VOG) 
Arbeidsovereenkomst : In overleg 
Ingangsdatum   : per direct 
Arbeidstijd   : 3-6 uur per week in overleg 
Werktijden:   : gemiddeld 2 diensten per week 
Salaris    : Conform fwg cao 
Cao    : Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 
 
Ben jij vakbekwaam, flexibel, zelfstandig, nauwkeurig en op zoek naar een dankbare baan 
binnen een kleine organisatie, waar de wens van de klant centraal staat? Beschik je over 
geduld, inlevingsvermogen, ben je integer en beschik je over goede communicatieve 
vaardigheden, dan zien we je sollicitatie, onder vermelding van het kenmerk, graag 
tegemoet. Je mag je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae per e-mail richten aan de afdeling 
personeelszaken via info@villa-attent.nl. 
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Als je meer informatie wilt over werken bij Villa Attent dan kun je onze website nader 
bekijken of via het bovenstaande telefoonnummer. Gelet op de privacy van de cliënten, 
wordt onaangekondigd bezoek aan Villa Bernard niet op prijs gesteld. 


