
DeSeizoenen heeft boeiend werk voor ervaren: 
Begeleiders
Zowel parttime als fulltime mogelijkheden
Bronlaak (Oploo) 
Wij bieden:
• 200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een aantal daarvan. 
• Een prachtige omgeving en unieke werkervaring;
• Marktconform salaris (C.A.O.-Gehandicaptenzorg).

Maak kennis met DeSeizoenen!
Als je het leuk vindt, kun je zelf een kijkje komen nemen en een wandeling maken op het Bronlaak 
terrein, zien wat er te koop is in de Bronlaak winkel, of gezellig een drankje drinken in het Dorpscafé 
van Bronlaak dat gerund wordt door onze bewoners.

Interesse? Reageer snel!

www.deseizoenen.org

Bronlaak hee�  boeiend werk voor

zorgprofessionals

www.deseizoenen.org

Heb je altijd al willen werken in de zorg met (jong-)volwassenen met een verstandelijke beperking? Dan kun je bij ons aan de slag:

Wie ga je begeleiden?
Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en/of verzorging van onze cliënten in een van onze woonhuizen/locaties, waar zij hun talenten en beperkingen in het 
dagelijks leven met elkaar delen: samen wonen, samen werken, samen leven. Wij denken daarbij in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Begeleider woonhuis Elsa 24-32 uur per week, ervaring met bijzonder gedrag

Begeleider woonhuis Koetshuis 24-32 uur per week, ervaring met ouder wordende bewoners/intensieve zorg

Begeleider woonhuis Baldur Willehelm 24-28 uur per week, ervaring met ouder wordende bewoners/complex gedrag

Begeleider Boerderij (tijdelijke vervanging wegens zwangerschapsverlof )22 uur per week, a�  niteit met de agrarische sector

Begeleider Boerderij - wonen & werken 20 uur per week, harde werker met ervaring binnen de agrarische sector

Vakantiewerk Begeleider
Volg je de opleiding MZ of heb je deze opleiding net afgerond en wil je ervaring opdoen, dan kunnen wij je zes weken boeiend werk bieden.
Het is belangrijk dat je beschikbaar bent in de periode juli t/m augustus 2019.

Bronlaak | DeSeizoenen biedt
• 200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een aantal daarvan. 
• Gevarieerd werk dat er toe doet in een prachtige, sfeervolle en mensgerichte omgeving.
• Ruimte voor eigen initiatief.
• Marktconform salaris (C.A.O.-Gehandicaptenzorg), een vaste eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en pre� ige overige arbeidsvoorwaarden.

Maak kennis met ons!
Als je het leuk vindt, kun je een kijkje komen nemen, een wandeling maken op het Bronlaak terrein, zien wat er te koop is in  Winkel Bronlaak (geopend op 
doordeweekse dagen), of gezellig een drankje drinken op zaterdag- of zondagmiddag in het Dorpscafé ‘Wando’ van Bronlaak dat gerund wordt door onze bewoners. 

Interesse? Reageer snel!
Heb je interesse en gaat jouw zorghart hier sneller van kloppen? Dan ziet teamcoördinator Dennis van Diest jouw motivatie en curriculum vitae graag vóór 27 mei 2019 
tegemoet op e-mail adres PenO@careshared.nl. Wil je meer informatie, dan kun je met Dennis bellen  06 83 70 52 96 of kijken op www.deseizoenen.org


