
Ben jij een

FLEXIBELE VERPLEEGKUNDIGE  
OF HBO-AGOOG?

En wil jij:

 ` Maximale variatie in je werk?

 ` Veel werkplekken leren 
kennen?

 ` Vrijheid om je eigen rooster 
en werkuren in te delen?

 ` Wél de zekerheid van een 
vaste baan?

 ` Vooral bezig zijn met 
cliënten in plaats van  
met administratie?

Dan is flexwerken bij  
GGZ Noord-Holland-Noord  
zeker iets voor jou!

“Je kunt zelf je diensten inplannen 
en je hebt daarin veel vrijheid.” 

— Monica

“Ik ben echt de hele dienst bezig op 
de vloer met cliënten”

— Ronald

“Je komt op heel veel locaties en maakt  
daar echt deel uit van het team.” 

— Robin

Bekijk wat Robin, Ronald en Monica 
er nog meer over vertellen!



KOM BIJ DE FLEXPOOL EN ONTDEK  
GGZ NOORD-HOLLAND-NOORD!

Onze flexmedewerkers kunnen situaties snel inschatten en gaan 
graag en makkelijk nieuwe avonturen aan. Als flexmedewerker werk 
je op verschillende plekken en maak je toch deel uit van een team 
en een solide organisatie. Zo kom je er supersnel achter wat jij het 
leukste vindt!

Flexwerken is een ideale manier om werk en privé in balans te houden, ook voor 
meer ervaren professionals. Je hebt veel vrijheid in je werkuren en -rooster.  
Daarnaast werk je vooral op plekken waar gaten in het rooster dreigen. Je bent 
daardoor vooral bezig met de cliënt zelf, en minder met afdelingsbeleid of 
verpleegplannen.

GGZ Noord-Holland-Noord heeft een ruime keuze en veel variatie in werkplekken. 
Ook als je liever op één soort zorgafdeling werkt, kun je bij ons prima als 
flexmedewerker aan de slag. Zo kun je je specialiseren in bijvoorbeeld de 
forensische zorg, jeugd & gezin, ouderenzorg of volwassenenzorg. En de ervaring 
die je al hebt, gericht inzetten.

We werken met een roosterprogramma waarin je zelf op diensten intekent. Je kunt 
ook aangeven of je beschikbaar bent voor spoeddiensten.

MEER WETEN OVER DE  
FLEXPOOL VAN GGZ NHN?

GGZ NHN Flexbureau
www.ggz-nhn.nl/flexpool
flexbureau@ggz-nhn.nl
072 531 26 62


