Vacature
Vakantiekracht

Ben je op zoek naar de leukste vakantiebaan van Friesland? Kom dan bij
Leppehiem. Wij zoeken naar jou!
Onze bewoners heten je welkom aan het grote huis op de Leppedyk.
Laat de zomer maar komen!
Heb jij zin in een geweldige zomer, zorg je graag voor anderen en is teamwork echt iets voor jouw?
Ben jij de persoon die een glimlach op het gezicht van onze bewoners kan toveren? In de
schoolvakanties kan je aan het werk bij Leppehiem, het grote huis op de Leppedyk.
Als je je vakantiegeld snel bij elkaar wilt verdienen, enige ervaring in de zorg (bijvoorbeeld door
stage) hebt en in de zomerperiode minimaal twee weken aaneengesloten beschikbaar bent,
solliciteer dan. Ook wanneer je opzoek bent om jouw ervaring te verbreden in een parttime
bijbaan, klim dan in de pen.
Wat ga je doen?
Leuke dingen! Samen met onze bewoners en jouw team. Als vakantiewerker ondersteun je de
medewerkers van de afdeling bij het leveren van goede zorg aan onze bewoners, in een functie
die bij jou past.
Wat vragen we van je?
Het aantal uren dat je wilt werken bepalen we in overleg. Met vakantiewerk bij Leppehiem doe je
relevante werkervaring op.
Daarnaast bieden we:
 Een leuke en dynamische werkomgeving;
 Gezellige collega’s;
 Goede begeleiding;
 Salaris conform cao VVT;
 Een contract op basis van 0-uren (oproepkracht);
 Een uitdagende, gevarieerde baan waar cliënten en collega’s jouw inzet weten te
waarderen.
Hoe kun je solliciteren?
Lijkt het je leuk om iets te betekenen in de zorg en dan vooral voor onze bewoners? Ben je op
zoek naar een leuke baan binnen het grote huis aan de Leppedyk? Solliciteer dan snel op deze
vacature. Stuur je motivatiebrief met CV naar: personeelszaken@leppehiem.nl t.a.v.
Personeelszaken o.v.v. “Vakantiekracht” en wie weet kunnen we het gesprek met elkaar
aangaan!
Wil je meer informatie?
Mail je vraag naar personeelszaken@leppehiem.nl

