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Over de locatie
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Wat ga je doen?
Voor een aantal locaties binnen Zozijn zijn wij opzoek naar ervaren medewerkers die niet bang zijn om hard te werken. Het
gaat om een verschillende groepen waar intensieve zorg en intensieve begeleiding nodig is. Kortom een pittige combinatie
waarin veel van jou als Zorgprofessional verwacht wordt.
Heb jij het in je om het ene moment bezig te zijn met een zorgvraag en het volgende moment de escaleren te werken? Dan
zijn wij opzoek naar jou !!

Dit zijn wij
Wij zijn ZoProf: het nieuwe interne uitzendbureau van Zozijn!
Bij ZoProf zorgen we voor kwaliteit, stabiliteit en continuïteit op de locaties van Zozijn. Onze zorgprofessionals zijn
gekoppeld aan een aantal locaties. Op deze locaties worden zij regelmatig ingezet, zodat ze bekend zijn voor cliënten en
collega’s. Hierdoor zorgen we voor meer continuïteit op locaties en word je onderdeel van het team. Dit vinden we erg
belangrijk. Onze professionals zorgen voor de kennis op de werkvloer en ZoProf faciliteert de medewerkers om hun werk
goed te kunnen uitvoeren.

Herken jij je in het volgende ?
Je bent een ervaren en gekwalificeerde zorgprofessional binnen de gehandicaptenzorg. Complexiteit, (mogelijke) fysieke
conflicten; jij gaat het niet uit de weg. Qua diploma’s kan je denken aan pedagogisch werk of SPH. Zowel op mbo-4- als hboniveau.
Je vindt het fijn om flexibel te werken op vaste locaties
Je werkt graag op een locatie voor intensieve begeleiding of intensieve zorg of een combinatie van beide

Je hebt kennis van en ervaring met complexe problematiek en met de-escalerend werken
Je haalt elke dag plezier uit het werken met onze cliënten
Een werkdag is niet altijd makkelijk, maar dit maakt het werk voor jou leuk

Dit bieden wij
Op basis van wensen en behoeftes wordt je gekoppeld aan een aantal vaste locaties. We zorgen er voor dat je de
trainingen, o.a. Medicatie, BHV en Agressietraining, kunt volgen, zodat je jouw werk optimaal kunt uitvoeren. Daarnaast zijn
er veel ontwikkelmogelijkheden binnen Zozijn.
Jouw salaris is afhankelijk van je functie en werkervaring.
Hierover gaan we graag met je in gesprek.
Jouw contracturen stellen we samen vast. Jouw wens stellen we hierin centraal. Er is veel mogelijk. Zowel grotere
contracten als wat kleinere.
Uiteraard ontvang je onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
We bieden leerzame werkplekken waardoor jij kan groeien als zorgprofessional
Wil je eerst ontdekken wat Zozijn te bieden heeft? ZoProf is voor jou de uitkomst!
Procedure
Wil je meer weten? Neem contact op met een van onze intercedenten:
Wytske Stuivenberg of Carolien Franken via zoprof@zozijn.nl of via 06-25323930 of 06-11217310

