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ZORGELES & ZORGMEDEWERKER
Werken bij ZorgeLES

ZorgeLES is een gespecialiseerd uitzendbureau binnen de zorg- en 
welzijnssector. ZorgeLES is opgericht in 2001 en uitgegroeid tot 
een betrouwbare partner voor zorgorganisaties. Dit zie je terug 
in de duurzame relaties die wij hebben met onze opdrachtgevers 
en medewerkers. ZorgeLES lost de roosterproblemen op bij onze 
opdrachtgevers. Je wordt dus altijd met open armen ontvangen als 
reddende zorgheld!

We beschikken over een breed scala aan opdrachtgevers; uitsluitend 
kwalitatief hoogstaande organisaties. Allemaal zijn ze voor 
uiteenlopende functies opzoek naar jouw hulp. Dit kan zijn voor 
losse diensten of voor plaatsingen voor een langere periode. Jij geeft 
aan hoe vaak en wanneer je wilt werken. Wij koppelen je aan onze 
opdrachtgevers. In korte tijd leer je zo verschillende opdrachtgevers 
kennen en kun je bepalen waar je het liefst werkt. Aan jou de keuze 
of je blijvend flexibel aan de slag gaat of kiest voor meer vastigheid.  
Maximale flexibilteit met grote zekerheid!

Hét onderscheidend vermogen van ZorgeLES is de kwaliteit van onze 
zorgmedewerkers en het persoonlijk contact via de intercedenten. 
Onze zorgmedewerkers hebben niet alleen de juiste papieren en 
ervaring, maar vooral ook de juiste mentaliteit. De volgende vier 
kerncompetenties beschrijven ZorgeLES:
•  Snelle communicatie met onze planners over  

de invulling van dienstaanvragen
•  Duurzame relaties met al onze collega’s
•  Hoge kwaliteit zorgorganisaties
•  Flexibel, betrouwbaar en gecommitteerd
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Wat zijn de voordelen voor jou als zorgmedewerker?

•  Flexwerken en vrijheid. Jouw beschikbaarheid is onze leidraad. 
Ben je niet beschikbaar, dan plannen wij jou ook niet in. Wil je 
uitsluitend werken in jouw regio, geen probleem! Bovendien 
bepaal zelf of je parttime of fulltime werkt.

•  Afwisseling en uitdaging. Niet elke dag is hetzelfde. Je werkt daar 
waar jouw hulp het hardst nodig is.

•  Mobiliteit. Wél in het bezit van een rijbewijs, maar bezit je géén 
eigen auto, dan heb je de mogelijkheid om één van onze ZorgLES 
auto’s te lenen. 

•  Zelfontwikkeling. Zorgeles biedt diverse opleidingsmogelijkheden.
•  Vakantie-uren en vakantiegeld. Je bouwt ook bij ons vakantie-uren 

op en in mei ontvang je je vakantiegeld over je gewerkte uren van 
het afgelopen jaar.

•  Pensioen. Wij melden jou aan bij het pensioenfonds. Zo weet je 
zeker, dat je ook op je oude dag nog wat financiële reserves hebt.

•  Doorbetaling bij ziekte. Je krijgt bij ons tijdens ziekte doorbetaald, 
volgens de voorwaarden van de NBBU.

•  Werken voor een betrouwbare partij. ZorgeLES bestaat sinds 2001 
en is aangesloten bij de NBBU. 

•  Goede beloning. Je ontvangt een salaris conform cao en je 
ontvangt reiskosten direct vanaf de eerst gereden kilometer.

•  Vast contract. Na een jaar bieden wij jou een vast contract voor 
een vast aantal uren.

Wil jij ook werken in de zorg,  
maar wel op je eigen voorwaarden?

Reageer dan nu!
Bel of stuur een appje naar 0341-560400 
Mail naar info@ZorgeLES.nl


