W E Z IJ N O P Z O E K N A A R J O U !

KRAAMVERZORGSTER
Heb jij een open en proactieve houding? Ben jij
oprecht geïnteresseerd in de mentale welzijn van
mama, flexibel, zorgzaam, bereid om een stapje
extra te zetten om een nieuw gezin liefdevol te
begeleiden en de beste kraamtijd te bezorgen?
Lees dan snel verder.
STUUR JE CV + MOTIVATIE NAAR
INFO@KRAAMZORGGROEIENBLOEI.NL

SAMEN MET JOUW GEZINNEN EN COLLEGA'S
GROEIEN & BLOEIEN
Wij zijn op zoek naar collega’s die van nature gedreven zijn
om anderen te begeleiden en nieuwe dingen aan te leren.
Goed kunnen luisteren, motiveren en coachen zijn hierbij
belangrijke vaardigheden.
Rotterdam is een stad van vele culturen. Kraamzorg Groei &
Bloei zet zich in om de beste kraamzorg te bieden aan
diverse culturen. Een open basishouding voor verschillende
culturen is hierdoor een must.
Werken bij Kraamzorg Groei en Bloei betekent werken bij
een jong en dynamisch bedrijf dat zich kenmerkt door de
passie, betrokkenheid, deskundigheid en plezier van alle
medewerkers in het bedrijf.
Wij zijn gedreven om continu te verbeteren en het beste uit
het werk te halen om iedere kraamtijd een unieke ervaring te
maken voor het gezin. Het uiteindelijke doel is om het gezin
zelfredzaam te maken en de ouders alles te leren over de
verzorging van hun baby.

WWW.KRAAMZORGGROEIENBLOEI.NL

Wij vragen:
§ Je beschikt over een diploma als kraamverzorgende
en een registratie bij KCKZ
§ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
§ Service- en resultaatgericht
§ Sterk gevoel voor het signaleren van afwijkende situaties en
duidelijk kunnen rapporteren
§ Woonachtig in de omgeving Rotterdam
§ Een flexibele, positieve en open houding
Wij bieden:
§ Een marktconforme salaris
§ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:
Een persoonlijke OV chip van de zaak,
onregelmatigheidstoeslagen, kilometervergoeding
§ Werken in de omgeving Rotterdam
§ Werken op rooster
§ Pensioen
§ Eindejaarsuitkering van 7,7%
§ De mogelijkheid om mee te denken in de koers die wij willen
varen als organisatie
§ geaccrediteerde cursussen en bijscholingen
§ een hecht en gezellig team
Reageren op het e-mailadres: info@kraamzorggroeienbloei.nl

WWW.KRAAMZORGGROEIENBLOEI.NL

