Vakantie- en weekendwerk
Wie nog in opleiding is, maar toch al kennis wil maken met de zorg, hoeft niet
langer te wachten met werken in de zorg. In het weekend, tijdens schoolvakanties of alleen in de zomervakantie kun je bij ons ervaring in de zorg opdoen en
tegelijkertijd geld verdienen.
Ben je 16 jaar of ouder en op zoek naar een weekend- of vakantiebaan? Dan
kun je bijvoorbeeld starten met huishoudelijk werk, bij de receptie van een van
onze woonzorgcentra, of als gastvrouw of gastheer in de ontmoetingsruimte.
Als je een zorgopleiding volgt, kun je natuurlijk in de verzorging aan de slag.
Vacatures
We hebben regelmatig vacatures voor enthousiaste verzorgenden (met
een afgeronde opleiding op niveau 3), verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en
helpenden (niveau 2). Ook zoeken we regelmatig nieuwe medewerkers voor
de huishoudelijke zorg, de voedingsdienst, de administratie, de receptie en
in leidinggevende functies.

Het hoofdkantoor van Savant Zorg
is gevestigd in Helmond:
Savant Zorg
Steenovenweg 4
5708 HN Helmond
Postbus 222
5700 AE Helmond
www.savant-zorg.nl
www.werkenbijsavant.nl
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Meer informatie?
Als je meer wilt weten over werken en leren bij
Savant Zorg, dan kun je contact opnemen met
de medewerkers van de afdeling Personeel
& Organisatie via werving@savant-zorg.nl of
(0492) 572 111. Een actueel overzicht van de
vacatures en een sollicitatieformulier staat op
onze website www.werkenbijsavant.nl.
‘Werken bij Savant’ vind je ook op Twitter en
Facebook.

Werken en leren bij
Savant Zorg

Werken in de zorg is werken met voldoening. Als jij graag klaarstaat voor
anderen en toe bent aan een nieuwe uitdaging dan willen we graag kennis
met je maken.
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Onze organisatie
Wij zijn een grote zorgaanbieder in de regio Zuidoost-Brabant. Wij bieden onze
klanten een breed pakket aan zorgverlening en diensten, variërend van huishoudelijke tot persoonlijke verzorging, van begeleiding en verpleeghuiszorg
tot welzijnsdiensten. Uiteraard blijven we investeren in nieuwe zorgproducten,
die inspelen op de veranderende zorgvraag en zorgbehoeften.

werksfeer prettig, mede door de onderlinge collegialiteit tussen de medewerkers. Wij gaan uit van de capaciteiten van onze mensen en geven hen daarom
eigen verantwoordelijkheden. Ook is er ruimte voor ontwikkeling. Dat kan zowel door trainingen als door specialisatie in het werk. Uiteraard hebben we oog
en oor voor de individuele wensen van onze medewerkers en bieden we zowel
fulltime als parttime dienstverbanden aan.

Met ons motto ‘Uw keuze, onze zorg!’ geven wij aan dat de klant bij ons centraal
staat. Wij willen aan de zorgvraag en wensen van de klant voldoen door persoonlijke zorg te bieden. Dat vraagt om aandacht en respect voor de levenswijze van de klant, uiteraard met bewaking van de eigen professionele grenzen
en standaarden. Dat de kwaliteit van onze zorgverlening en diensten zo hoog
is, is mede te danken aan de inzet van bijna 2000 medewerkers, 700 vrijwilligers
en onze vakantiekrachten. Zij verlenen zorg aan ongeveer 5000 klanten in de
wijkzorg, woonzorgcentra en steunpunten.

Als werkgever bieden we je goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en een meerkeuzesysteem voor onder meer het fietsenplan.
Daarnaast kun je als medewerker gebruik maken van een voordeelpakket voor
diverse verzekeringen.

Werken
In de zorgverlening aan onze klanten nemen onze medewerkers een belangrijke plaats in. Zij maken namelijk de belofte waar die wij als organisatie aan
onze klanten doen. Daarom zijn deskundigheid, belevingsgerichtheid, betrokkenheid, respect en betrouwbaarheid belangrijke aspecten in de uitvoering
van het werk.
We stellen dus hoge eisen aan onze medewerkers, maar daar staat ook veel
tegenover. Medewerkers beoordelen de werkbeleving positief en Savant
scoort hoog op werkgeverschap. In onze organisatie zijn de lijnen kort en is de
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Leren
Naast dienstverbanden bieden we ook stageplaatsen en leer-/arbeidsplekken
aan binnen alle onderdelen van de organisatie. Dat zien we als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kunnen we zo ontplooiingsmogelijkheden bieden aan nieuwe zorgmedewerkers en aan medewerkers die
zich binnen hun vak willen verbreden.
Omdat we onder meer samenwerken met Regionale Opleidingscentra (ROC’s)
zijn er diverse mogelijkheden voor stages en leer-/arbeidsplekken. Ook verkorte trajecten zijn mogelijk. En het spreekt voor zich dat je bij ons een goede
begeleiding krijgt, zodat je op een goede manier ervaring bij ons kunt opdoen.
Ook goed om te weten: stagiaires ontvangen bij ons een stagevergoeding en
medewerkers met een leer-/arbeidsplek salaris.
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