Het beste van een hotel, ziekenhuis en thuis, mooi samengebracht in een nieuw Panhuys in Hulsberg. Een omvangrijk
nieuwbouwproject van zorgorganisatie Sevagram, een mooie uitdaging voor Smeets Bouw. We praten met Frank Dijkhuis,
directeur Smeets Bouw BV, William Bastiaens, Hoofd Vastgoed Sevagram en Frank Otten, directeur zorgcentra Heuvelland
Sevagram, over de totstandkoming van deze nieuwbouw.

Heb jij een

voor de zorg?

Kom dan werken bij Sevagram!
Werken bij Sevagram is letterlijk en figuurlijk ‘mensenwerk’. Sevagram omarmt
als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg de Planetree-zorgvisie: een onderscheidende visie waarbij zorg met bezieling voorop staat. Maar ook een visie
met een onderscheidende manier van doen en denken. Als blijk van waardering
beschikken alle Sevagram locaties over de internationale Planetree-certificering.
Met 17 zorgcentra, een geriatrisch revalidatiecentrum en twee hospices biedt
Sevagram uitstekende mensgerichte zorg
in de regio’s Heerlen en Heuvelland.
ZORGCENTRA
U kunt via onze website (www.sevagram.nl)
een kijkje nemen in al onze locaties en aan
de hand van sprekende fotobeelden én een
virtuele rondleiding krijgt u ongetwijfeld een
eerste indruk over de sfeer van de locaties.
AANVULLENDE DIENSTEN
Sevagram biedt ook diverse aanvullende
diensten aan. Deze hebben vooral betrekking
op welzijn, gezondheid, veiligheid, ontspanning en sociale contacten. Van deze diensten
kunnen ook ouderen die nog zelfstandig thuis
wonen gebruikmaken.

Werken
én leren
in de zorg?
Bij Sevagram
kan dit!
Wil je je verder ontwikkelen in de zorg, dan kun je bij Sevagram een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen.
Dan studeer je én werk je enkele dagen in de praktijk. Sevagram betaalt de opleidingskosten.

Sevagram opleidingenmarkt
Interesse? Kom je dan oriënteren voor de
opleidingsmogelijkheden in de ouderenzorg op de Sevagram opleidingenmarkt op

donderdag 24 januari 2019
van 15.00 – 17.00 uur.
Aanmelden vóór 16 januari 2019 via
vacatures@sevagram.nl
Iedereen is van harte welkom!

Bekijk de openstaande vacatures via onze website

www.werkenbijsevagram.nl
en solliciteer direct.
Eerst meer informatie, een kennismakingsgesprek,
een rondleiding of meelopen?
Mail dan naar vacatures@sevagram.nl

