
 
Zorgmedewerkers Allegoeds Vakanties 

 

Standplaats: Lunteren 
 

Vind jij ook dat niemand te oud is voor vakantie? En werk je graag mee om onze vakanties voor 
ouderen mogelijk te maken? Dan maken we graag kennis met jou. We zijn op zoek naar enthousiaste 
collega’s die in de ochtend en de avond samen met onze (vrijwillige) vakantiebegeleiders zorg 
verlenen aan onze gasten. 

 

Wie zijn wij? 
Nooit te oud voor vakantie! Onder dat motto organiseert Allegoeds vakanties voor ouderen die 
zonder ondersteuning niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. We bieden ouderen een fijne 
vakantie en dragen tegelijkertijd bij aan het verminderen van eenzaamheid. Jaarlijks organiseert 
Allegoeds Vakanties zo’n 35 vakanties met in totaal circa 1.000 gasten. Ruim 150 vrijwilligers helpen 
mee om deze vakanties mogelijk te maken. Als stichting beschikken we ook over een eigen, volledig 
aangepast vakantiehotel: Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed. Jaarlijks boeken gasten hier ruim 
13.000 overnachtingen. 

 

Wat ga je doen? 
Als zorgmedewerker verleen je onze gasten de zorg die ze normaliter via de thuiszorg op hun 
thuisadres ontvangen. Omdat onze gasten allemaal op één locatie verblijven, hoef je niet te reizen. 
Daardoor kun je hen extra tijd en aandacht geven. Dat is natuurlijk fijn voor onze gasten, maar ook 
voor jou en je collega’s! 
Allegoeds Vakanties organiseert ongeveer 20 vakanties per jaar in ons groepshotel Het Bosgoed in 
Lunteren. De werktijden zijn in de ochtend tussen 7.00 en 9.00 uur en in de avond tussen 21.00 en 
23.00 uur. Jouw werktijden stellen we uiteraard in overleg met jou vast. Je wordt ingeschaald 
vergelijkbaar met schaal 40-45 van de CAO ziekenhuizen. 

 

Dit breng jij mee: 
• Je vindt het fijn om onze gasten – meestal ouder dan 80 jaar - te verzorgen. 
• Je bent gewend om in een team te werken met collega-zorgverleners en vrijwillige 

vakantiebegeleiders. 
• Je hebt een afgeronde mbo-opleiding Verzorgende, niveau 3 of 4. 

Informatie en solliciteren 
Meer informatie over stichting Allegoeds vind je op onze website, www.allegoedsvakanties.nl. Heb je 
inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan op contact op met Thea Drost op (0318) 48 51 83 
of per mail thea@allegoedsvakanties.nl. 

 

Stuur je sollicitatie per mail aan thea@allegoedsvakanties.nl. 


