
 

 

Verpleegkundige voor vernieuwde leefstijlwoning 

20-32 uur per week 

 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Zorg & Wonen Glorieux 

Zorg & Wonen Glorieux is een kleinschalige zorgorganisatie gelegen op het landgoed en biedt 

verzorging en verpleging aan diverse kwetsbare doelgroepen, met oog voor de eigenheid van 

haar bewoners. Zorg & Wonen Glorieux biedt ruimte aan verschillende bewoners die verblijven 

in Huize Glorieux (verzorging en verpleeghuiszorg) en de leefstijlwoningen met 

verpleeghuiszorg. 

Wat ga je doen? 

In verband met uitbreiding van de zorg op Glorieuxpark zijn wij op zoek naar verpleegkundigen 

voor de vernieuwde leefstijlwoning Vincentius.  

In de leefstijlwoningen (religieus, Indisch en antroposofisch) bieden wij 24 uurszorg en 

behandeling voor ouderen met dementie in een kleinschalige warme woonleefgemeenschap.  

Als verpleegkundige coördineer je de zorg, assisteer je de behandelaren en begeleid en verzorg 

je samen met je collega’s onze bewoners. Je krijgt te maken met uitdagende vragen op het 

gebied van zorg, welzijn en wonen. Je schat de behoeften van de bewoners goed in door in 

gesprek te blijven over persoonlijke en praktische zaken. Daarnaast draag je zorg voor een 

goede vastlegging in het individuele zorgleefplan en het elektronisch dossier.  

Je maakt deel uit van het verpleegkundig team op Glorieuxpark dat zorg draagt voor de 

kwaliteit van zorg en van het verpleegtechnisch handelen. 

Wie zoeken wij? 

Ben jij een BIG geregistreerde verpleegkundige en ligt jouw kracht in het bewonersgericht 

werken en het bieden van zorg op maat? Ben jij een teamspeler maar ook prima in staat om 

zelfstandig te werken? Dan zoeken wij jou! Bij Zorg en Wonen Glorieux zijn wij namelijk op zoek 

naar verpleegkundigen voor de uitbreiding van het team leefstijlwoningen.  

Wat bieden wij? 

Wij bieden een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s op een unieke locatie. 

Uren zijn in overleg met een maximum van 32 uur. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de cao 

VVT.  

  



 

 

 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze teamleider Tiny 

Bogers, telefoonnummer 040 - 2947500. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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