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Junior Matchmaker in de zorgsector
‘Wij zijn matchmakers in de zorg en wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste
en betrokken collega!
Maak met ons de ultieme match tussen zorgvrager en zorgtalent
en deel gespecialiseerde kennis omtrent flexibele arbeid binnen de zorgsector!’

Profiel:
PuurZorg doet er alles aan om de verwachtingen van onze
opdrachtgevers en zorgtalenten keer op keer te overtreffen.
Dit doen we op een liefdevolle wijze en we tonen respect naar de
mensen waar we mee samenwerken.
Kun jij niet wachten om onderdeel te zijn van een ambitieus team
en herken je jezelf in onderstaande eigenschappen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
• Je bent een echte planner en houdt van puzzelen
• Je bent goed in het bedenken van snelle en passende
oplossingen
• Je bent creatief in het bedenken van acties om zorgtalent te
werven
• Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als op schrift, en
werkt zeer secuur

• Je bent toegewijd en hebt de ambitie om bij een jong en
groeiend bedrijf aan de slag te gaan
• Je houdt er van om verwachtingen te overtreffen en mensen
te verrassen
• Van werken in een hecht team krijg je energie
• Je hebt een positieve mindset en werkt oplossingsgericht
• Je bent proactief en denkt graag vooruit
• Je bent flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau en hebt een
relevante opleiding afgerond
• Je bent vanaf 1 januari 2019 voor minimaal 32 uur per week
beschikbaar

Functieomschrijving:
Als Junior Matchmaker ben je samen met collega’s
verantwoordelijk voor het maken van de verbinding tussen
zorgvragen en zorgtalent.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Het matchen en plannen van zorgvraag en zorgtalent
• Werving en screening van zorgtalent
• Het binden en boeien van zorgtalent
• Creatief meedenken in het optimaliseren van werkprocessen
• Klachtenafhandeling

Interesse?
Lijkt het je leuk om bij ons te werken en ben jij van
mening dat jij een echte aanwinst bent voor ons team?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie vóór 21 oktober
2018 en en wie weet ben je binnenkort wel onderdeel van
Team PuurZorg!
E-mail: noor@puurzorg.nl
P.S. Wij zijn fan van creatieve sollicitaties.

PuurZorg biedt jou:
Secundaire voorwaarden

Marktconform salaris

€

13 Energieke collega’s

Kans om te groeien

Uitdaging en dynamiek

