
 

Verzorgende 3IG / Verpleegkundige N4 (16-24 uur) 

Studenten voor avond en weekend als gastvrouw / 
gastheer 

Slaapdiensten (Zorgdiploma) 

Vrijwilligers 

Wegens toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig woon-zorg ini7a7ef zijn wij op zoek 
naar enthousiaste medewerkers om ons jonge team te komen versterken. 

Wie zoeken wij 

Ben jij ‘n energiek en posi7ef ingesteld iemand, die samen met het bestaande team, waarde 
toevoegt aan het dagelijkse leven van senioren, ‘n pionier die vanuit professionele lef, 
daadkracht en ini7a7ef dagelijks werk verricht; dan zijn wij op zoek naar JOU.  

Op Villa Bleijenburgh / Naviscurae werkt een jong team en zijn we op zoek naar uitbreiding 
van teamspelers om ervoor te zorgen dat alle bewoners en familieleden zich vooral THUIS 
voelen. 

Je verleent zorg en begeleiding aan bewoners met o.a. de ziekte Demen7e en / of 
Soma7sche zorgvraag op een van de mooiste plekken in Bladel.  

De bewoners kunnen 24 uur / dag een beroep doen op het Zorgteam. 

Wie zijn wij 

Navis Curae B.V. is een kleinschalig sfeervol woon-zorg complex in Bladel met 21 luxe 
appartementen, een mooie omzoomde tuin en prach7ge gezamenlijke ruimtes. 

De grote appartementen zijn levensloopbesteding en biedt aan de bewoners een veilige, 
leefomgeving waarin het onbezorgd toeven is met persoonsgerichte Zorg en Begeleiding 



indien dat nodig is. Samen met de bewoner / familielid wordt gekeken hoe we met die 
ondersteuning kunnen blijven genieten van de dagelijkse dingen.  

We streven naar behoud van de sociale contacten, welzijn en gezondheid. 

Ben je bereid “het andere werken” te leren? Solliciteer dan nu. 

Studenten van harte welkom als gastvrouw / gastheer =jdens diner en in de weekends. Een 
uitermate leerzaam en goedbetaald bijbaantje. 

We voegen leven toe aan de dagen in plaats van dagen aan het leven.  

Stuur je CV en een korte mo7va7e naar: info@naviscurae.nl 

Bel gerust voor informa7e naar Anke Meulenbroeks, loca7emanager 06-19150823  

Kijk voor informa7e en impressie van de villa op onze website: 

www.naviscurae.nl 


