
Een baan met een Plus – Werken bij Envida én Vitala+  

Beschik jij over een diploma als Verzorgende IG of Verpleegkundige niveau 4 en ben jij op zoek 

naar een baan met uitdaging? Wellicht is een duobaan bij Envida en Vitala+ dan interessant voor 

jou! 

Als jij aan de slag gaat in een duobaan bij Envida en Vitala+ dan krijg je de kans om te werken binnen 

twee uitdagende branches. Je werkt namelijk zowel in de ouderenzorg als in de herstelzorg. Omdat jij 

werkzaamheden in deze branches combineert is er volop uitdaging en is geen dag hetzelfde. Op 

beide plekken ben jij vanuit je expertise enorm van betekenis. Wel zal de focus in je werkzaamheden 

op beide plekken anders zijn, zo bied je bij Envida in principe langdurige begeleiding in wonen, 

welzijn en zorg en bij Vitala+ kortdurende zorg gericht op revalidatie en herstel als ook acute 

(somatische) zorg.  

Dit is een baan met een plus omdat je bij Vitala+ samen met de revalidant werkt aan een 

behandelplan met als doel het terugkeren naar huis, waarbij je veel verpleegtechnische handelingen 

zult uitvoeren. Binnen Envida bouw je echt een band op met de cliënt en hou je je naast zorg ook 

bezig met het wonen en welzijn van de cliënt.  

Wij bieden:  

 De mogelijkheid om aan de slag te gaan in een duobaan; 

 De mogelijkheid om ouderenzorg en herstelzorg te combineren; 

 Een salaris behorende bij jouw functie; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Wij vragen: 

 Jij beschikt over een diploma als Verzorgende IG of als Verpleegkundige niveau 4; 

 Jij vindt het uitdagend om aan de slag te gaan in een functie waarbij je werkzaam bent 

binnen twee branches. 

Interesse? 

Ben jij enthousiast geworden over de duobaan of zou je graag meer informatie willen ontvangen? 

Neem dan contact op met het recruitmentteam via werken@envida.nl of op 043-6314088. We 

komen graag met je in contact. 

 

 


