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Wonen, zorg en welzijn 

Wil je graag een dagdeel met een meelopen in de zorg op een van onze locaties voor 

verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg of binnen de thuiszorg? De onderstaande functies komen in 

aanmerking voor Jouw Uitwisseling 

 

 Huishoudelijk medeweker thuiszorg 

 Assistent wonen en welzijn 

 Verzorgende IG 

 Verpleegkundige 

 HBO Verpleegkundige 

 Teamcoördinator  

 

Meedoen? Meld je aan en dan maken wij een afspraak met je over welke locatie en welk moment 

dit jou het beste past. 

 

Behandelcentrum  

Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Zwolle, werken specialisten Revalidatie en Behandeling samen in 

ons behandelcentrum. De specialisten  hebben bij uitstek kennis van de ouder wordende mens 

en de gezondheidsklachten die hiermee gepaard kunnen gaan. Het behandelcentrum in Zwolle 

biedt een breed pakket aan ondersteuning waaronder observatie, revalidatie, consultatie, 

diagnostiek, behandeling en begeleiding, informatie en advies. Onze specialisten werken niet 

alleen nauw samen met elkaar maar ook met uw huisarts, de thuiszorg, de (wijk)verpleging en 

met andere zorgverleners en instanties binnen en buiten Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, zoals 

casemanagers dementie en de gemeente Zwolle (WMO). We nemen deel aan externe 

multidisciplinaire samenwerkingsverbanden op regionaal en/of landelijk niveau. 

 

Heb je vanuit jouw professie interesse om met een behandelaar in gesprek te gaan of mee te 

kijken? Je kunt je aanmelden op www.jouwuitwisseling.nl voor de onderstaande functies: 

 

 Specialisten ouderengeneeskunde 

 Logopedisten 

http://www.jouwuitwisseling.nl/


  

 Ergotherapeuten 

 Fysiotherapeuten 

 Psychologen 

 Geestelijk verzorgenden 

 Muziektherapeut 

 Physician Assistant 

 Diëtist 

 

Hoteldiensten & Services 

Alle facilitaire functies, zoals horecaservice medewerker, medewerker servicepunt en zijn 

ondergebracht bij Hoteldiensten & Services. Lijkt het je leuk mee te kijken in één van deze 

functies van Hoteldiensten & Services of om mee te lopen met de Manager Hoteldiensten? Meld 

je aan op www.jouwuitwisseling.nl.  

 Horecaservice medewerker 

 Medewerker servicepunt 

 Medewerker transport en logistiek 

 Manager Hoteldiensten 

 

Andere organisatieonderdelen 

Naast de bovengenoemde mogelijkheden kun je ook een uitwisseling afspreken met andere 

collega’s van onze organisatie. Denk hierbij aan functies zoals HR adviseur, 

bestuurssecretaris, staffunctionaris Wonen, Zorg en Welzijn, staffunctionaris Behandelcentrum, 

Marketing & Communicatie, Finance & Control. Ook voor deze functies  kun je je aanmelden op 

www.jouwuitwisseling.nl. 

 

 Planner 

 Inkoper 

 HR adviseur  

 Recruiter 

 Opleidingscoördinator 

 Managementassistent 

 Financiele administratie 

 Personeels- en salarisadministratie 

 

 

Voor alle bovengenoemde functies geldt dat, afhankelijk van het aantal aanmeldingen, er 

groepsbijeenkomsten ingepland kunnen worden. Wanneer dit het geval is word je hierover 
geïnformeerd.  
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