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Samen met het zorgteam zorg jij ervoor dat de cliënten van Attent 
een mooie zomer beleven met voldoende aandacht en gezelschap. Dankzij jouw 

enthousiasme en aandacht zitten de cliënten van Attent deze zomer met een glimlach in 
de huiskamer of misschien wel lekker in de zon!   

Tijdens de Attent Summer School:
• Doe je werk dat er écht toe doet
• Krijg je een basistraining op het gebied van zorg en welzijn
• Organiseren wij voor jou een beroepenoriëntatie in de meivakantie; spreek met 

professionals uit de zorg!
 
Als deelnemer aan de Attent Summer School:
• Ben je 15 jaar of ouder
• Volg je een zorgopleiding óf heb je interesse in de zorg
• Ben je in de zomervakantie (juni t/m september) minimaal 3 weken beschikbaar
• Woon je in de omgeving van Arnhem, Elst, Velp, Rheden, Dieren of Doesburg
• Wil je graag aan de slag als vakantiemedewerker welzijn, medewerker wonen, 

thuishulp, medewerker interieurverzorging, helpende flex of verzorgende flex.
 

Wij bieden je een tijdelijke (vakantie)baan waarin je veel 
betekent voor niet alleen onze cliënten, maar ook voor collega’s. Je krijgt een prima 

salaris dat afgestemd is op jouw ervaring en opleiding. Kom je in aanmerking voor het 
minimum-jeugdloon, dan verhogen wij je minimumloon met één jaar.

 
Kun je niet wachten tot het zomer is? Upload dan snel jouw motivatiebrief en CV via het 

online sollicitatieformulier bij de vacatures voor vakantiewerk op de website: 

Geef bij je sollicitatie aan op welke locatie(s) je graag wilt werken én 
vermeld bij je motivatie in welke periode en voor hoeveel uur je beschikbaar bent.

Heb je vragen? Bel dan 088 – 990 1083 voor meer informatie en bespreek met ons welke 
mogelijkheden er voor jou zijn deze zomer bij Attent.

Wil jij een vakantiebaan waarbij je écht iets voor een ander 
kan betekenen, maar waar je tegelijkertijd ook kan werken 

aan je eigen beroepenoriëntatie en ontwikkeling? 

Doe dan mee met de
Attent Summer School van
Attent Zorg en Behandeling!

LET THE SUMMER BEGIN!

www.werkenbijattentzorgenbehandeling.nl/vacatures
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