
 

 

 

De Zorgdragerij draagt zorg. Voor mensen, natuur en milieu, zodat iedereen kan 

bloeien in een veilige en toekomstgerichte omgeving. Het mes snijdt bovendien aan 

twee kanten: de medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontplooien en het werk 

dat ze verzetten komt altijd ten goede aan de samenleving. Er is plaats voor mensen 

met uiteenlopende achtergronden. Juist diversiteit is van grote waarde. Als 

kleinschalige zorgboerderij bieden wij arbeidsmatige dagbesteding. Echt werk, 

aangepast aan het talent en tempo van de deelnemer. Weinig abstracte instructies, 

vooral dingen dóen. 

Onze (jong)volwassen doelgroep vraagt om zorg op maat. Rode draad daarbij is het 

werken met de schapen. Op stal, op locaties in en buiten de stad. We werken veel 

in groepen. Samen klaren we de klus! Ieders inbreng en bijdrage is daarbij van 

waarde.  

 

Onze ideale collega: 

- Houdt van werken met mensen met zeer diverse achtergronden en ziet ieders    

kracht zonder de kwetsbaarheden uit het oog te verliezen 

- Heeft een positieve houding en kan anderen motiveren en inspireren 

- Is flexibel en laagdrempelig 

- Vindt actief werken in de natuur en met dieren leuk, ook bij minder mooi weer  

- Staat open voor vernieuwing en wil daar graag aan bijdragen  

- Beschikt over een rijbewijs B 

Wij zoeken iemand vanaf 1 maart. Omvang dienstverband in overleg. Je krijgt 

betaald volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, afhankelijk 

van opleiding en ervaring. Wij bieden een jaarcontract met mogelijkheid tot vast 

dienstverband bij gebleken geschiktheid. 

 

  

Stuur je motivatie en CV vóór 6 februari 2020 naar maarten@dezorgdragerij.nl. De 

gesprekken zullen plaatsvinden op 11 en 14 februari. 
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