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Zomerbaan voor startende zorgtopper 
 
Heb jij net jouw zorgdiploma op zak of ben je bijna klaar met jouw opleiding? Heb je affiniteit met de 
gehandicaptenzorg, wil je deze zomer werken in een omgeving waar écht aandacht is voor bewoner 
en medewerker en werk je graag met gezellige collega’s? Lees dan snel verder, want we kunnen jouw 
hulp goed gebruiken! 
 
Wie zijn wij? 
OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking.  
OlmenEs ligt midden in het bosrijke gebied van Appelscha. We werken volgens een antropische visie; 
gelijkwaardigheid, verbinding en ontwikkeling zijn hierin belangrijke kernwaarden.  
 
Op het terrein van OlmenEs vind je woonhuizen en verschillende werkplaatsen waar de bewoners 
een ambacht leren. Er wordt veel gedaan aan cultuur en vrijetijdsactiviteiten. Dit maakt het werken 
bij OlmenEs zo bijzonder.  
 
Lees alles over OlmenEs op www.olmenes.nl.  
 
Wat hebben we jou te bieden? 

- Als startende zorgtopper kun je bij OlmenEs ervaring opdoen als groepsbegeleider of persoonlijk 
begeleider, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring. 

- Samenwerken met gezellige collega’s en bewoners waar we trots op zijn. 

- Je ontvangt een aantrekkelijk salaris. 

- Uren zijn in overleg. 

- Werkervaring waar je trots op kunt zijn! 
 
Wat vragen we? 

- Je hebt een zorgdiploma MBO niveau 3 of 4, of je bent bijna klaar met jouw opleiding. 

- Je bent 4 weken inzetbaar, in de periode juni t/m augustus en specifiek in de bouwvakweken. 
Ook een langere periode (als groepsbegeleider) is bespreekbaar. 

- Je kunt een VOG verklaring overhandigen. 
 
Lijkt het je leuk om bij OlmenEs aan de slag te gaan? Dan horen we graag van je! Je mag jouw 
sollicitatie en CV mailen naar hr@olmenes.nl ter attentie van afdeling HR, onder vermelding van 
Zomerbaan startende zorgtopper. 
 
Heb je nog vragen? Bel gerust naar 0516 438 100 en vraag naar Diane de Jong of Amke Tolsma, HR 
adviseurs, of mail jouw vraag naar hr@olmenes.nl.  
 
Hopelijk tot snel! 
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