
 

 

Ben jij een HBO verpleegkundige in opleiding? Kom dan stage lopen bij Sigma Zorg!  

 

Sigma Zorg is een snel groeiende thuiszorgorganisatie die al bijna 10 jaar bestaat en zorg levert in heel 

Amsterdam. Sigma Zorg bestaat uit een divers team en hecht belang aan professionele zorg in een 

vertrouwde omgeving. Al jaren heeft Sigma Zorg ervaring met het opleiden van verpleegkundigen. De 

zorgmanager en wijkverpleegkundigen bieden je alle ondersteuning in de praktijk, maar ook krijg je 

wekelijks hulp met je stageopdrachten.  

 

Bij Sigma Zorg krijg je meteen een salaris. Ook ontvang je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en de ORT 

toeslagen. Wij hanteren dus geen stagevergoeding. Hiernaast maak je gebruik van onze bedrijfsauto’s. In 

het bezit zijn van een rijbewijs B is dus wel een vereiste.  

 

Wat onderscheidt Sigma Zorg van andere thuiszorg organisaties? 

Bij Sigma Zorg staan onze stagiaires/medewerkers centraal en wordt gestreefd naar optimale 

medewerkerstevredenheid en teamspirit. De stagiaires/medewerkers van Sigma Zorg worden zeer 

gewaardeerd. Sigma Zorg kent de stagiaires/medewerkers persoonlijk en luistert naar de wensen. Ook 

proberen wij de stagiaires/medewerkers regelmatig te verrassen met cadeautjes tijdens feestdagen, 

bonussen, lekkere hapjes op kantoor en het organiseren van etentjes en teamuitjes. Hiernaast hechten wij 

waarde aan je persoonlijke ontwikkeling. Sigma Zorg organiseert regelmatig cursussen voor 

stagiaires/medewerkers en als je een opleiding wilt volgen of al volgt dan zij wij bereid met je mee te 

denken om je studie te vergoeden! Bij Sigma Zorg word je niet gezien als een stagiaire, maar als een 

volwaardig teamlid die alle ruimte krijgt om zicht te ontwikkelen. 

 

Na je stage bieden wij je een contract en flexibele werktijden. Jij bepaalt wanneer je kan en wil werken! Dit 

maakt het mogelijk om je studie goed te combineren met je baan bij Sigma Zorg of te zorgen voor een 

goede werk privé balans.   

 

Wil jij goed verdienen, baanzekerheid, flexibele werktijden en genoeg ontwikkelmogelijkheden kom direct 

op gesprek bij Debby Bentvelzen en Nurhan Asma!  

 

E-mail: hrm@sigmazorg.nl   Telefoon: 020-3342887 
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