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Jezelf blijven 
Ouderen zo lang mogelijk zichzelf laten blijven, juist ook wanneer zij zorg nodig 

hebben. Dat is waar HilverZorg voor staat. Dat begint bij zorg op maat bij de mensen 

thuis, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen.

1200 professionele medewerkers zetten zich dagelijks 
in om deze zorg te bieden. De zorg die zij verlenen is 
zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Als betrokkenheid en inlevingsvermogen ook 
eigenschappen zijn die bij jou horen, dan is HilverZorg 
een interessante werkgever voor jou.  
Je verdiepen in de klant, respect hebben en zijn 
levensverhaal kennen is belangrijk om de juiste zorg 
daarop af te stemmen.

Hilverzorg en jij,  
een prima combinatie

HilverZorg kan alleen gedijen met goede, 
getalenteerde mensen. Als jij je op je plek voelt in de 
zorg, dan geeft HilverZorg je volop de ruimte om je 
taken zelfstandig in te vullen. Want als jij jezelf kan 
blijven en je gewaardeerd en prettig voelt, dan straal 
je dat op jouw beurt weer af naar de mensen die van 
jouw zorg afhankelijk zijn.

HilverZorg
Jezelf blijven.

HilverZorg

Heb jij interesse om te werken bij HilverZorg? 
Kijk dan op werkenbijhilverzorg.nl voor actuele vacatures. 
Of neem contact op met Marrit Willemsen via 
maa.willemsen@hilverzorg.nl.

Voor meer informatie kijk op  werkenbijhilverzorg.nl
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Bij HilverZorg staan onze cliënten centraal: 
(kwetsbare) ouderen met een eigen levensverhaal. Dit 
levensverhaal is leidend in de manier waarop we hen 
zorg en ondersteuning bieden, want wij vinden het 
heel belangrijk dat zij zichzelf kunnen zijn en blijven. 
Dit geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook 
voor jou. Want jij krijgt bij ons de mogelijkheid om 
vanuit je eigen kracht, dus vanuit je eigen passie en 
vakmanschap je werk uit te voeren.

Je werkt samen met collega’s in een zelforganiserend 
team met leidinggevende op afstand. Dat betekent 
dat je kunt omgaan met regelruimte, probleemoplos-
send te werk gaat en beseft dat je doelen niet alleen 

haalt, maar mét elkaar. Samen zorg je voor de beste 
zorg. Welke rol jij in een van onze 45 teams gaat ver-
vullen is afhankelijk van jouw talenten en wensen. Op 
de werkvloer geloven wij in de juiste mens op de 
juiste plek. Jezelf kunnen zijn en blijven geldt voor 
onze ouderen én voor jou.
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Kijk voor een overzicht van onze vacatures op  
www.werkenbijhilverzorg.nl en solliciteer gelijk! Heb je 
vragen over het werken bij HilverZorg? Neem dan contact 
op met Ans van der Meer via 035-7608053.

Werken vanuit je kracht!
Kom werken bij HilverZorg

Combineer jij passie en vakmanschap en voel je je betrokken bij 
kwetsbare ouderen? Werk je zelfstandig, maar houd je nog meer van 
samenwerken? Dan is HilverZorg op zoek naar jou!

Cliënt centraal

Goede zorg leveren we samen

We zijn benieuwd naar jou!


	126
	127

