
 
In- en externe advertentie 2 maart 2017, vacaturenummer 17-013 
 
Zinzia Zorggroep biedt al meer dan 100 jaar wonen met zorg. Wij bieden verpleeghuiszorg, 
(dag)behandeling en geriatrische revalidatiezorg vanuit onze vier locaties in Wageningen, 
Renkum en Bemmel. Elk met een eigen sfeervol karakter. We zijn er voor mensen met dementie, 
complexe lichamelijke klachten of een combinatie daarvan. Ieder mens wil ertoe doen en richting 
geven aan zijn leven. En daaraan willen wij bijdragen; aan een leven met kleur! Voor cliënten en 
medewerkers. Welkom bij Zinzia! 
 
Zinzia Zorggroep heeft de ambitie om excellente zorg te leveren en koploper te worden in de 
zorg. Dat loopt als ‘gouden draad’ door ons doen en laten. Natuurlijk zijn het onze medewerkers 
die ervoor zorgen dat we deze ambitie bereiken. Daarom bieden wij jou alle ruimte om je talenten 
te ontwikkelen. 
 
Om onze ambitie verder vorm te geven zijn wij per direct op zoek naar een Cliëntondersteuner 
voor onze locatie de Rijnhof in Renkum:  
 

Cliëntondersteuner (EVV-er) v/m 
Ben jij de enthousiaste verzorgende met een sterke focus op kwaliteit en welzijn? 

 
Dan nodigen wij je uit te solliciteren om samen met ons excellente zorg aan onze cliënten te 
geven. Als Cliëntondersteuner ben je het eerste aanspreekpunt voor de aan jou toegewezen 
bewoners en hun familie. Je zorgt daarbij voor een goede afstemming tussen de verschillende 
leden van het zorgteam en je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg. Daarbij ben 
je in staat om de belangen van de bewoner optimaal te behartigen.  

 
Locatie: de Rijnhof 
Uren:  24-32 uur en beschikbaar voor alle diensten.  
 In eerste instantie voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot een verlenging. 
 
Wij vragen 
Voor deze functie beschik je over een diploma voor Verzorgende op kwalificatieniveau 3 met 
ervaring in de ouderenzorg. Bij voorkeur ben je in het bezit van het diploma Eerst 
Verantwoordelijk Verzorgende / Cliëntondersteuner of heb je ervaring als verzorgende met EVV 
ervaring. Bereidheid tot het volgen van de scholing behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
 
We vinden het belangrijk dat je aansluit bij onze kernwaarden: Kennis, Liefdevol, Eerlijk, Uniek, 
Resultaat (KLEUR). 
 
Daarnaast verwachten we dat je flexibel bent, hoge kwaliteitsnormen hanteert, goed kunt plannen 
en organiseren en zowel mondeling als schriftelijk duidelijk communiceert. 
 
Wij bieden 
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 2.732,84 bruto per 
maand (functiegroep 40) bij een fulltime dienstverband. Het genoemde bruto salarisbedrag is 
exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT. 
Daarnaast bieden wij diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling. Aan 
iedere nieuwe medewerker wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. 
 
 
 
 



 
Meer informatie 
Ben jij geïnteresseerd in een uitdagende baan? Bij Zinzia krijg je alle ruimte om je talenten 
te ontwikkelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michel Laus, 
Afdelingsmanager, via telefoonnummer 0317-364200.  
 
Algemene informatie over onze organisatie vind je op www.zinzia.nl 
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatiebrief per e-mail sturen naar: vacatures@zinzia.nl,  
o.v.v. vacaturenummer 17-013 
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