
Wij hebben de volgende mogelijkheden:
• Volg jij een opleiding in de zorg? Dan kun je bij 

ons aan de slag als vakantiekracht zorg in de 
zomerperiode 2019 voor de duur van 6 weken. 
Het aantal uren per week is in overleg. Het is een 
pre als je als enige ADL-ervaring hebt.

• Volg jij een opleiding tot verzorgende of ver-
pleegkundige (MBO-VZ IG (MZ), MBO-V of HBO-V) 
en ben jij over naar het tweede leerjaar? Dan kun 
je bij ons aan de slag als vakantie- en weekend-
hulp zorg. De duur van jouw arbeidsovereenkomst 
en het aantal uren per week is in overleg.

• Volg jij een opleiding tot verpleegkundige 
(MBO-V of HBO-V) en heb jij de eerste drie 
leerjaren volledig afgerond? Dan kun je bij ons 
aan de slag als medewerker verzorging. De duur 
van jouw arbeidsovereenkomst en het aantal 
uren per week is in overleg.

Heb je het eerste leerjaar van een verzorgende of 
verpleegkundige (MBO/HBO) afgerond? Dan kun 
je na de vakantieperiode bij ons blijven werken 
als vakantie- en weekendhulp. 

Ervaren verzorgenden en verpleegkundigen 
worden je collega’s, die jou helpen bij je ontwik-
keling. Ook kun je gebruik maken van ons Skills lab 
en heb je toegang tot de digitale Tangenborgh 
Academie.

Heb je nog vragen? Bel of WhatsApp Marlieke 
Darwinkel van afdeling P&O via 06-83254316 of 
mail je vraag naar vacature@tangenborgh.nl

Dan kun je bij ons aan de slag! Wij zijn op zoek naar enthousiaste studenten die 
ons in de zomerperiode 2019 willen helpen bij de zorg aan onze klanten. 

KOMT TIJD, KOMT ZORG

Tangenborgh

Wil jij naast je studie  ervaring 
opdoen bij een organisatie die 
koploper is op het gebied van 
dementiezorg en daarmee een 
prima salaris verdienen? 

Volg jij 
een opleiding 
in de zorg?

Heb je interesse? Laat het ons weten via 
 vacature@tangenborgh.nl en we nemen 
 contact met je op om de mogelijkheden te 
bespreken! Graag willen wij je vragen in de mail 
aan te geven in welke weken je beschikbaar bent, 
voor hoeveel uur en op welke locatie(s) of in 
welke regio je graag zou willen werken. Denk 
daarbij ook aan vervoer!


