GEZOCHT!

MATCHMAKER
Voor de Palliatieve Zorg!

WIJ ZOEKEN JOU!

Ben jij een echte planner en wil jij
een waardevolle rol vervullen in
deze specifieke vorm van zorg?
Een échte aanpakker?
Communicatief sterk?
Ligt jouw hart bij het in contact
staan met mensen & wil je echt iets
voor hen betekenen?

Stuur je CV naar:
noor@puurzorg.nl
Reageren vóór:
1 januari 2023

Matchmaker gezocht!
Team PuurZorg zoekt versterking! Zoek jij een werkplek waar hard gewerkt maar ook veel gelachen wordt?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Één van de diensten die PuurZorg levert is de specifieke vorm van zorg: Palliatieve Zorg.
Cliënten die in de laatste fase van hun leven zitten hebben behoefte aan nabije zorg thuis.
Met goede & op maat geleverde zorg kan dit een bijzondere bron van voldoening & zinvolle tijdsinvulling en afronding van het leven zijn.

Jij bent...
Bij PuurZorg doen we er alles aan om altijd nét een stapje extra te zetten. Wil jij ook deel uitmaken van een ambitieus
team en herken je jezelf in onderstaande eigenschappen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jij bent een echte planner en houdt van puzzelen;
Je bent een kei in het bedenken van snelle en passende oplossingen;
Jij krijgt gezonde spanning & creatieve energie van werkdruk en zet deze om in alertheid & snel schakelen;
Je bent creatief in het bedenken van acties om zorgtalenten te werven;
Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als op schrift, en werkt zeer secuur;
Je bent een écht mensenmens;
Je houdt ervan om verwachtingen te overtreffen en mensen te verrassen;
Je krijgt energie van werken in een hecht team;
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 bent vanaf 1 januari of 1 februari voor 32 - 40 uur per week beschikbaar.

Functieomschrijving
Als Matchmaker ben je samen met collega's verantwoordelijk voor het maken van de verbinding tussen zorgvragers en
zorgtalenten. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Het matchen en plannen van zorgtalenten en zorgvragers;
Werving en screening van zorgtalenten;
Het vinden en binden van zorgtalenten en zorgvragers;
Creatief meedenken in het optimaliseren van werkprocessen;
Klachtenafhandeling.
Kortom: een divers, uitdagend & dynamisch takenpakket!

Wij bieden jou!

Marktconform
salaris

18 energieke collega's
& kantoorhondje Binkie

Kans om
te groeien

Uitdaging en dynamiek

Elke dag
een gezonde lunch

Leuke feestjes
en borrels

Gloednieuwe
werkomgeving

Wie zijn wij?
Wij zijn matchmakers in de zorg! PuurZorg maakt de verbinding tussen zorgtalenten en zorgvragers. Onze missie is het
maken van dé ultieme match en het delen van onze gespecialiseerde kennis omtrent flexibele arbeid binnen de
zorgsector.

Interesse?

Ben jij de ambitieuze topper die het leuk lijkt om bij ons te werken en ben jij van mening dat je een échte
aanwinst bent voor ons team?
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie vóór 1 januari 2023 via noor@puurzorg.nl.
PuurZorg
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