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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Communiteitsassistente 

Gemiddeld 18 uur per week 

Locatie 

Veerstraat 49 in Boxmeer 

Als werkgever bieden wij jou 

• Arbeidsvoorwaarden 

vergelijkbaar met CAO VVT. 

• Salaris in schaal FWG 25. 

• Werken in een persoonlijke 

omgeving waar rust heerst. 

• De mogelijkheid om veel te 

betekenen voor zusters van 

Julie Postel. 

• Fijne collega’s die voor jou 

klaar staan. 

Solliciteren   

Interesse? Stuur je 

sollicitatiebrief met CV uiterlijk 

15 januari 2023 naar 

m.wennekes@juliepostel.org  

Meer informatie over de 

vacature?  

Neem contact op met Gonny 

Stroeken of Sascha Derks, 

coördinatoren voor de zusters.  

Telefoonnummer: 0485 301300. 
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Word jij onze nieuwe collega? 

Op dit prachtige terrein wonen de zusters van Julie Postel.  

 

Door hun hoge leeftijd hebben zij ondersteuning nodig in hun 

dagelijks leven. Als zij hulp nodig hebben met hun persoonlijke 

verzorging dan krijgen zij die van Sint Anna. De 

communiteitsassistenten werken in een team en bieden mantelzorg. 

Bijvoorbeeld: 

• Koffiemomenten verzorgen en maaltijden opdienen en 

afruimen. 

• Begeleiden naar interne activiteiten zoals bijvoorbeeld de 

kapel en de kapper.  

• Gezellige activiteiten zoals een spelletje doen, voorlezen, 

cake bakken. 

• Bevorderen van een prettige leefsfeer binnen de religieuze 

gemeenschap .  

• Zorgen dat hun leefomgeving netjes en schoon is.  

Je werkt in een team, waarbij je functioneel leiding krijgt van de 

coördinatoren. 

 

Wat vragen we van jou? 

Je bent zorgzaam en vriendelijk en vindt het fijn om iets te betekenen 

voor de zusters van Julie Postel.  

Je hebt respect en gevoel voor het religieuze leven van de zusters. 

Omdat de zusters van 8.30 tot 20.30 uur ondersteuning nodig hebben 

werk je in wisselende diensten. Ongeveer eenmaal per vier weken 

werk je in het weekend.  

Je kunt goed overzicht houden en weet hoe je de rust moet bewaren.  

We vragen je om een prettige collega te zijn binnen het team.  

Ervaring in de ouderenzorg en rijbewijs B zijn geen eisen, wel heel 

welkom! 


