
GEZOCHT:

ZORGONDERSTEUNER 

COVID-ZORG VVT 
Ben jij Geneeskunde of Verpleegkunde student en wil jij van
grote betekenis zijn in de huidige COVID-zorg? Kom helpen
en doe tegelijk ervaring op in de directe patiëntenzorg: een

mooie basis voor jouw verdere carrière.  

WAT GA JE DOEN? 
Je werkt samen in een team van zorgprofessionals bij één van de
verpleeg- en verzorgingshuizen van Laurens of Aafje in regio Rijnmond.
Samen zetten jullie de schouders eronder voor de patiënten en cliënten.
Juist nu is er veel mogelijk en is het uitdagender en complexer dan ooit! 

HOE DAN?
Door persoonlijke aandacht aan patiënten en cliënten;  Je geeft een luisterend
oor, leest samen de krant of doet een spelletje: jouw aandacht is de glimlach
van jouw patiënt meer dan waard.  
Door te ondersteunen bij de dagelijkse zorg voor patiënten en cliënten;  
Je helpt bij de persoonlijke verzorging, bij het eten en ondersteunt de
verpleegkundigen en artsen in jouw team: daar waar het kan en mag draag jij
jouw steentje bij. 

En nog veel meer…gewoon omdat jij er bent om te helpen en jouw zorghart laat
spreken.  



ZIJ GINGEN JOU AL VOOR

OVER JOU

student Geneeskunde of Verpleegkunde bent;  
energie hebt om je voor patiënten en collega’s in te spannen in
deze nieuwe COVID-golf; 
goed in een team kunt werken, maar ook zelfstandig werken
niet schuwt; 
niet terugdeinst van soms schrijnende (acute) situaties; 
net zo flexibel bent als de COVID-pandemie van ons vraagt; 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.  

Jij bent de perfecte zorgondersteuner als jij: 

WIJ BIEDEN JOU

Jij kunt rekenen op een goed salaris dat past bij jouw ervaring en leeftijd. Je gaat
aan de slag bij één van de twee grootste VVT-organisaties in Rotterdam-
Rijnmond. Tegelijkertijd doe jij ervaring op die je een boost geeft in je studie en
verdere carrière. En misschien wel het belangrijkste: je doet het voor de
patiënten en cliënten waarom jij voor de zorg hebt gekozen!  

AANMELDEN
Kom jij ons versterken? Super! Stuur jouw cv per e-mail naar Annemarie Slobbe
via a.slobbe@laurens.nl. 

https://youtu.be/sJRhPFn2IhI
https://youtu.be/C-FeemE8eeQ
mailto:a.slobbe@laurens.nl

