Zorg&Co is een coöperatieve vereniging in de zorg- en welzijnssector. De leden van de coöperatie zijn
allemaal zelfstandig ondernemer en worden door de coöperatie volledig ontzorgd en ondersteund bij
hun bedrijfsvoering. De leden krijgen opdrachten van grote en kleinere instellingen en een steeds
groeiend aantal particulieren. Het aantal opdrachten groeit enorm zodat de coöperatie nieuwe
collega ondernemers zoekt in Limburg, Brabant, Noord- en Zuid Holland.
__________________________________________________________________________________

Zelfstandig Zorg Ondernemer
(€27.000 - €75.000 per jaar)
Je bent een zelfstandige beroepsbeoefenaar die op verzoek van de klant opdrachten uitvoert. Je
maakt daarbij gebruik van persoonlijke kennis, kunde en ervaring. Je stelt het plannen van je eigen
werkzaamheden, het hebben van eigen verantwoordelijkheid en de bijkomende flexibiliteit erg op
prijs.
Wij verwachten van jou dat je:
 Een afgeronde beroepsopleiding als helpende, verzorgende 3-3IG, verpleegkundige 4 of 5,
SPH, SPW of een vergelijkbare opleiding hebt;
 Een bevlogen persoonlijkheid bent met passie voor zorg;
 Je bereid bent samen te werken in een coöperatief concept waar het resultaat bij de cliënt
belangrijker is dan het budget;
 Je in staat bent om de cliënt centraal te stellen zonder je zakelijke instelling uit het oog te
verliezen;
 Je het principe dat je samen sterker bent dan alleen onderschrijft;
 Je representatief en communicatief sterk bent;
 Je bereid bent te werken met moderne kwaliteitszorg systematieken en de nieuwste
informatie- en communicatie oplossingen;
 Je een non-conformistische kijk hebt op de zorg;
 Je ervan bewust bent dat we de zorg met zijn allen ánders moeten organiseren;
Waar zorgt de coöperatie voor:
 Voor de noodzakelijke vraag naar jouw specifieke kwaliteiten door marketing en acquisitie bij
Zorgverzekeraars, Zorgkantoren, Gemeenten, (particuliere) zorg- en welzijnsinstellingen,
woonzorginitiatieven en particulieren;
 Volledige administratieve ondersteuning van urenregistratie tot en met de Belasting
aangiften;
 Ruime opleidings- en bijscholingsfaciliteiten incluis een leermanagement systeem;
 Dat jij met je eigen bedrijf kunt (blijven) voldoen aan alle wettelijke eisen zoals Wtzierkenning, SJKJ-registratie, BIG-registratie, KIWA-keur, aansluiting bij Geschillencommissie,
beschikking protocollen;
 Intervisie mogelijkheden, collegiaal overleg en vervanging bij ziekte;
 Collega’s om te voorzien in vereiste beschikbaarheid en achterwachtvoorzieningen om
zorgcontinuïteit te garanderen;
 Domotica oplossingen en persoonlijke veiligheidssystemen in de ambulante zorg;

Wat kan de coöperatie jou bieden:
 Een maandelijks ondernemersloon afhankelijk van je opleidingsniveau van €2250 tot €6500
bij 46 werkweken;
 Een vakantiegeld spaarregeling
 Een coöperatieve inkomensvoorziening bij ziekte (max. 2 jaar)
 Een mogelijkheid om het arbeidsongeschiktheidsrisico te verzekeren tot aan de
pensioendatum
 Voldoende ruimte voor een adequate pensioenvoorziening volgens eigen inzichten
 Een eigen bedrijfsauto

Heb je belangstelling? We zien je reactie graag tegemoet met een uitgebreid CV in onze mailbox, te
bereiken via info@zorgenco.nl

