
KOM BIJ ONS WERKEN!
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Contact 
0481 

470660

Locaties Rijnwaal: 
Lent, St. Jozef 
Gendt, St. Jozef 
Bemmel, Liduina
Huissen, Sancta Maria 
Huissen, Loovelden
Angeren, Dependance Kulturhus 

Bezoekadres: Gouden Appel 120, 6681 WP Bemmel
Postadres: Postbus 46, 6680 AA Bemmel
Telefoon: 0481-470600
Email: info@rijnwaal.nl
Website: www.rijnwaal.nl 

/rijnwaal.nl

/rijnwaal-zorggroep

Bent je enthousiast geworden?
Ben je enthousiast, heb jij affiniteit met kwetsbare ouderen en wil je graag met 
jouw professie bijdragen aan het welbevinden de ouderen? Ben je tevens 
flexibel en heb je goede contactuele eigenschappen? Schrijf dan een open 
sollicitatiebrief naar onze medewerkers van Personeelszaken. 

Ook voor vragen kun je contact met ons opnemen en we vertellen je graag nog 
meer wat er mogelijk is.
 
Je kan ons vinden op de website www.rijnwaal.nl bij Werken bij RijnWaal. 
We nemen dan spoedig contact met je op. Neem je liever zelf het initiatief? 
Bel dan naar 0481-470600.

Contactgegevens Personeelszaken:
Telefoon: 0481-470600
Email: personeelszaken@rijnwaal.nl



Met circa 550 enthousiaste medewerkers zijn wij er voor mensen op leeftijd 
die ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. We zijn van mening dat 
onze cliënten en bewoners zelf het beste weten welke zorg en aandacht zij 
nodig hebben. Als je bij ons komt werken dan help je om passende zorg te 
bieden aan zelfstandig wonende cliënten, deelnemers van de dagbesteding of 
aan de bewoners in één van onze woonvormen. 

Wij zoeken jou!
Wil je aan de slag in een organisatie met een fijne werksfeer? Waar ruimte is 
voor zelfstandig werken, eigen initiatief en waar je eigen verantwoordelijkheid 
krijgt? Kijk en kom langs bij RijnWaal Zorggroep. Grote kans dat je bij ons een 
leuke baan vindt. We hebben verschillende functies en werkplekken zoals: 
verzorgenden en verpleegkundigen, huishoudelijk medewerkers, activiteiten-
begeleiders of keukenpersoneel.

Doorgroeien in je vak
Bij ons werken betrokken professionals met passie voor het vak. Omdat je in 
de zorg nooit uitgeleerd bent bieden we jou veel kansen om te blijven 
ontwikkelen en door te stromen naar een hoger niveau of een 
andere functie. Je kunt je deskundigheid onderhouden en 
jouw talenten blijven ontwikkelen door 
bij- en nascholingstrajecten. 

Leren
Als erkend leerbedrijf hebben we veel deskundigheid en ervaring in huis. We 
werken nauw samen met scholen en bedrijven. Onze stageplaatsen binnen 
zorg en welzijn zijn beschikbaar voor jullie. Jullie zijn van harte welkom. Je kunt 
bij ons in dienst komen en de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-opleiding) 
volgen en bij ons je stage lopen.

Op onze website www.rijnwaal.nl kun je nog veel meer informatie vinden over 
scholing en stagemogelijkheden.

Flexibel werken
Zelf bepalen wanneer je werkt? Kom als oproeper werken bij Rijnwaal, dat 
betekent pas echt flexibiliteit. Je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je werkt. Je 
hebt keuze uit diverse locaties in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Gunstige arbeidsvoorwaarden
Bij Rijnwaal geldt de CAO VVT. Wij bieden een interessant pakket aan 
arbeidsvoorwaarden met mogelijkheden om extra uren te verzilveren en er is  
een  aantrekkelijke regelingen voor de aanschaf van een laptop, tablet of fiets. Zo 
kun je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden aan laten sluiten bij jouw wensen. 
Ook kun je profiteren van kortingen op je (zorg)verzekering. Uiteraard verdien je 
goed en bouw je pensioen op.

WELKOM BIJ RIJNWAAL ZORGGROEP
RijnWaal Zorggroep ondersteunt mensen op leeftijd om zo gezond, prettig 
en zelfstandig mogelijk te blijven leven. Wij zijn er voor inwoners van 
Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving.

Kom je 
bij ons 

werken? 


