
 

 

 

Werken wanneer het jou uitkomt 
 

Verzorgenden IG / Helpenden zorg en welzijn 
 

Jouw kennis en ervaring als Verzorgende IG of Helpende Zorg en Welzijn inzetten als flexibel inzetbare 
collega. Als Flexwerker werk je afwisselend op verpleeghuisafdelingen of in de wijken bij de klanten thuis. 
Zo kun je kennismaken met verschillende doelgroepen en een diversiteit aan ervaring opdoen. Door dit 
flexwerk kun je de flexibiliteit in werktijden krijgen die bij jou past. 
 
Je bent verbonden aan het Flexbureau van Het Spectrum. Je bent dan inzetbaar voor verpleeghuiszorg, 
thuiszorg, palliatieve zorg of revalidatie. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en jouw 
inzetbaarheid. Jij kunt aangeven op welke dagen en tijden jij kunt werken: op bepaalde dagen of alleen 
overdag, tijdens schooltijden of in de avond kunt werken. 
 
Jij bent als flexmedewerker een aanvullende waarde voor de teams.  Je helpt de bewoners, klanten en 
gasten als vervanger bij ziekte of vakantie van collega’s. Je kunt je oriënteren binnen Het Spectrum en 
diverse doelgroepen ervaren. Doorplaatsing naar de afdeling van jouw voorkeur is vaak bespreekbaar. 
 
Wat verwachten wij van jou 
• Verzorgende IG: diploma Verzorgende IG (niveau 3) 
• Helpende zorg en welzijn: diploma Helpende zorg en welzijn (niveau 2) 
• Minimaal één jaar relevante werkervaring   
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in 
te leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform cao VVT voor verzorgende IG: FWG 40 tussen € 2.007,97 en € 2.971,05 bruto per 

maand op basis van 36 uur.  
Voor helpende zorg en welzijn: FWG 30 tussen € 1.808,83 en € 2.554,98 bruto per maand op basis van 
36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 

• Flexibele werkdagen en werktijden, afgestemd op jouw beschikbaarheid 
 
Ben je geïnteresseerd 
Bel voor meer informatie met Daphne Duijvelaar, recruiter, via 0682 354 980 of 
d.duijvelaar@hetspectrum.nl 
Solliciteer via het online sollicitatieformulier op  www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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mailto:d.duijvelaar@hetspectrum.nl
http://www.werkenbijhetspectrum.nl/

	Werken wanneer het jou uitkomt
	Verzorgenden IG / Helpenden zorg en welzijn

