Plezierig
werken in een
goede sfeer.

Gemotiveerd...

Zeg jij Gors, dan zeg ik geïnteresseerd,
gezamenlijk, gewaardeerd en groeien.
Dat zijn de waarden die wij belangrijk vinden.
We staan voor mensgerichte ondersteuning
aan unieke mensen, die het gewone leven willen
ervaren. Mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking en mensen met (nietaangeboren) hersenletsel. Wij tonen interesse
in cliënten én collega’s. Want we willen graag
dat jij je bij ons thuis voelt. Zodat jij de ruimte
krijgt om je kennis en ervaring in te zetten en
te ontwikkelen. We hebben vele ambities en we
hebben mensen zoals jij nodig!
www.werkenbijgors.nl

Maak jij het
verschil bij Gors?
Doe mee! We zoeken voortdurend mensen
met de juiste kennis en vaardigheden, met het
hart op de juiste plaats. Kom jij het verschil
maken door mensen in hun kracht te zetten en
waarde toevoegen aan hun leven ondanks hun
belemmeringen of beperkingen? Vanwege de
diverse doelgroepen en disciplines kun je je breed
oriënteren en kennis verwerven. Er is er altijd wel
een werkplek die bij jou past. Ook in jouw regio;
ons werkgebied is heel Zeeland.

• Ruime scholingsmogelijkheden met goede
faciliteiten zoals een professionele cursusportal
met aanbod opleidings-/trainingsmogelijkheden
waaruit je zelf keuzes maakt. Jij hebt dus regie
over je eigen ontwikkeling.
• We zijn continue samenwerkingsgericht:
welk netwerk neem jij mee?
• Mogelijkheid om deel uit te maken van een
vast team, je kunt ook met een vast contract
deel uitmaken van een flexibel (inzetbaar)
team; jobhoppen binnen Gors.

Werken bij Gors betekent ook:
• Een organisatie die niet te groot is voor een
ons-kent-ons cultuur met kleinschaligheid
in de regio, wel groot genoeg voor nieuwe
uitdagingen, vernieuwingen en ambities
waar jij aan kunt bijdragen!

Interesse?
Zoek jij ook werkplezier, uitdaging en
ontplooiingsmogelijkheden? En wil je graag
bijdragen aan het welzijn van de cliënt en
ontwikkeling van je team en de organisatie?
Dan ben je bij ons op de juiste plek. Kijk op
werkenbijgors.nl voor meer informatie en
onze vacatures.

Hoe is het om flexibel
bij ons te werken?

Hoe is het om bij
ons stage te lopen?

“Fijn is dat als je gaat werken, je er ook volledig
voor de cliënten bent. Doordat je altijd tijdelijk
wordt ingezet, word je minder belast met
randzaken. Dat is prettig. Ik heb er altijd op
aangedrongen om mee te doen in het teamoverleg
en ook voor interne cursussen en trainingen meld
ik me aan.”

Het is mooi dat je als verzorgende het verschil kunt
maken. Toch was het begin wel even heftig.
Als leerling werd ik meteen in het diepe gegooid.
Achteraf is dat wel goed, je leert dit werk vooral
door het te doen. Bij Gors liggen die kansen er.
Als je aangeeft wat je ambitie is, waar je persoonlijke doelen liggen, dan krijg je de vrijheid om je te
ontwikkelen.

Co Fluijt - Flexibel Inzetbaar Team (FIT)
Lees het hele verhaal over Co op:

Lindsey - Stagiair
Lees meer over Lindsey op:

www.gors.nl/als-fitter-ben-je-een-klein-beetje-eigen-baas

www.gors.nl/dankbaar-werk-en-lachende-gezichten-bij-gors

