
 

Samen kleurrijk. 
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Bernard de Wildestraat 400 

4827 EG Breda           www.raffyzorg.nl     www.lalezorg.nl    www.deleystroom.nl 

Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

 

Vacature 2021-048 

Adviseur Werving & 

Selectie (recruiter) 

16 uur per week (verdeeld 

over meerdere dagen) 

 

Raffy | Lâle | De Leystroom  

biedt jou 

 Een boeiende en uitdagende functie 

waarin jouw deskundigheid 

gewaardeerd wordt.  

 De kans om niet alleen uitvoerend 

maar ook beleidsmatig bezig te zijn 

met werving & selectie, zodat je 

verder groeit in het vak.  

 Werken binnen een leuk team in 

een prettige werksfeer.  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT. 

 Een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is! 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV o.v.v. vacaturenummer 2021-048 

uiterlijk op 15 november 2021 naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl 

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met 

Ilse Ballemans-van den Braak,  

senior HR Adviseur  

Tel. 06 - 83 99 42 38. 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR, 

telefoonnummer: 076 522 51 50. 

Wij zijn per direct op zoek naar een creatieve 

adviseur Werving & Selectie! (recruiter) 
 
In de ouderenzorg is de arbeidsmarktkrapte groot. En dat is dagelijks merkbaar. 

Aan jou de opdracht om ons te helpen met: 

 het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde collega’s;  

 het proces van werving, selectie en onboarding verder te ontwikkelen en 

professionaliseren; 

 een warm welkom te bieden aan nieuwe collega’s.  

 

Wat vragen we van jou? 

Je creativiteit staat voorop. En dat moet ook in deze arbeidsmarkt. Jij weet dat 

iedere doelgroep om een andere benadering vraagt. Je bent in staat om 

wervende teksten te schrijven en vele wervingsbronnen in te zetten.  

Je werkt zelfstandig en bent een prettig persoon die dienstverlenend, initiatiefrijk, 

toegankelijk en enthousiasmerend is.  

 

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau in een relevante 

richting en ervaring opgedaan in een soortgelijke (recruiter)functie.  

 

We vragen je bij indiensttreding een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te 

vragen. 

 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie locaties en de thuiszorg 

er voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, in het bijzonder in 

de wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een 

migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. 

Er werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit 

gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis 

gelegd voor prettig wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We 

geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in 

bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te 

doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We 

vragen van jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de 

ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun 

kracht en zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 


