
  

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in deze procedure. Acquisitie 
naar aanleiding van deze vacature is niet nodig; als we ondersteuning kunnen gebruiken, dan nemen we zelf contact op met externe partijen. 

 

 
 

3e of 4e jaar mbo-student verpleegkunde 
(weekenden, feestdagen en vakanties) 
 

Ben jij een enthousiaste 3e of 4e jaars student aan de opleiding verpleegkunde en ben je op 
zoek naar een leerzame bijbaan in de thuiszorg die goed op jouw cv staat? Draag je graag bij 
aan de cliëntgerichte zorg in Gilze? Houd je van afwisseling en herken jij je in onze 
kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is deze functie zeker iets voor jou 
en dan maken we graag kennis met je! 
 

KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan zorgdiensten. 
Er zijn aparte teams voor kleinschalig wonen, individueel wonen, thuiszorg, dagverzorging en de 
nachtdienst. Verder hebben een eigen huishoudelijke dienst, een eigen productiekeuken en ons 
restaurant “De Vertoeverij”, waar bewoners dagelijks kunnen genieten van een lekkere maaltijd of 
een drankje. Er werken ongeveer 160 medewerkers bij ons, maar de lijntjes zijn kort, we weten van 
elkaar wat er speelt en we kunnen dus snel schakelen. Eigen regie, autonomie en ontwikkeling, zowel 
voor onze bewoners als onze medewerkers, hebben we hoog in het vaandel staan.  
 

WAT GA JE DOEN? 
Afhankelijk van de (stage) ervaring die je mogelijk al hebt, wordt je tijdens weekenden, feestdagen 
en vakanties in de wijk rondom ons zorgcentrum in Gilze ingezet om zorg te verlenen aan onze 
cliënten. Je draagt zorg voor de uitvoering en coördinatie van het zorgplan rondom onze cliënten. Je 

levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan het zo lang mogelijk thuis wonen van de cliënt in zijn 
vertrouwde omgeving én met eigen regie. De knelpunten die je signaleert in het zorgproces 
rapporteer je natuurlijk ook, zodat we deze samen kunnen verbeteren.  
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
Naast een aantrekkelijk salaris mèt onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, 
kom je te werken in een kleinschalige organisatie waar bewoners en medewerkers elkaar kennen. De 
sfeer bij ons is te omschrijven als open, gemoedelijk en gastvrij en hier doen we dan ook samen ons 
best voor. Je krijgt de kans om al tijdens jouw opleiding veel te leren over jouw toekomstige vak. En 
wie weet bevalt het van beide kanten zo goed, dat je na het behalen van jouw diploma bij ons een 
baan aangeboden krijgt! 
 

WAT BRENG JIJ MEE? 
Je bent 3e of 4e jaars student aan de mbo-opleiding verpleegkunde en je bent tijdens weekenden, 
feestdagen en vakanties beschikbaar voor ons. Natuurlijk spreken we het rooster onderling af op 
basis van jouw beschikbaarheid. Als je woonachtig bent in de omgeving van Gilze kun je dit werk 
lekker op de fiets doen, anders is het handig dat je beschikt over eigen vervoer. Natuurlijk heb je een 
positieve instelling en kun je de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die dit werk met zich 
meebrengt, aan. Als je daarnaast ook nog eens goed overweg kan met een IPad en je een hartelijke 
glimlach op je gezicht hebt staan, dan ben je van harte welkom! 
 

NOG VRAGEN OF SOLLICITEREN? 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Trudian van der Heijden 
(Teamleider Zorg) via telefoonnummer 0161-458010. Wil je solliciteren? Mail dan uiterlijk 15 
december a.s. jouw motivatiebrief met CV naar: werkenbij@stfranciscus.nl. Tijdens de 
sollicitatieprocedure is het mogelijk om een keer mee te lopen, om zo de sfeer te proeven en te 
kijken of dit werk binnen onze organisatie bij je past. 
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