
Ontdek het werken 
en leren bij Rivas 
wijkverpleging

Ontmoet onze zorgprofessionals:

Ontdek op zaterdag 2 juli onder het genot 
van een hapje en drankje jouw loopbaan-
mogelijkheden bij Rivas wijkverpleging. 
Wat maakt de zorg bij cliënten thuis nu juist de 
mooiste tak van sport in de zorg?

Ontmoet op een gezellige en laagdrempelige 
manier drie van onze zorgcollega’s terwijl je 
geniet van een lekkernij. 

Ieder vertelt vanuit hun eigen unieke ervaring 
over werken bij Rivas wijkverpleging. Waar ligt 
voor hen het plezier en de uitdaging? Maar ook 
kun je hen zélf vragen stellen. Geen vraag is te 
gek. 

Dit evenement is de ideale manier om te 
ontdekken of Rivas wijkverpleging bij jou past. 
Klinkt dat goed? Neem gerust iemand mee! 

Meet & greet

Je bent welkom op zaterdag 2 juli 

op één van de volgende locaties:

Waar & wanneer Sliedrecht
van 10.30 uur tot 12.00 uur, 

dagbesteding De Gantel 

in woonzorglocatie 

Waerthove

Gorinchem
van 14.00 uur tot 15.30 uur, 

dagbesteding De Bliek 

in woonzorglocatie 

Het Gasthuis

Ellen Rozeveld
regiewijkverpleegkundige

 Ariën van der Dussen
wijkverpleegkundige

Veerle van Wijnen
verzorgende IG, verpleegkundige 
en nu HBO-V student.

rivas.nl/werken-en-leren



Rivas Wijkverpleging heeft je als werkgever veel te 
bieden. Wij zijn de grootste zorgverlener in onze 
regio en wij bieden een breed scala aan zorg thuis, 
van basiszorg tot gespecialiseerde zorg. Ook vinden 
wij ontwikkeling van zorg erg belangrijk,

zoals slimme innovaties. Dat betekent ook kansen 
voor jou als zorgprofessional. Bij Rivas kun je 
groeien zonder van baan te wisselen. Als je nieuw 
bent, maar ook als je al veel ervaring op zak hebt. 

Aanmelden
Je hoeft je niet aan te melden, maar dat vinden we wel � jn. Zo kunnen wij iedere bezoeker voorzien van een 

smakelijke high tea. Wij vinden het � jn als je maximaal 1 andere gast meeneemt. Vermeld bij het aanmelden je 

naam, welke locatie je bezoekt en of je een gast meeneemt.

Je kunt je aanmelden bij a.van.rekom@rivas.nl

Ik heb veel rollen al gehad: verzorgende IG, verpleegkundige 
en ik ben nu student HBO-V. Er zijn zóveel ontwikkelingskansen, 
en ik kan vanuit elke rol goed vertellen wat je wilt weten. 
Benieuwd? Kom naar dit event en stel gerust al je vragen!”

Veerle van Wijnen

Voor wie?


