
 

Sigma Zorg is op zoek  naar een Zorgmanager  

 

Sigma Zorg is een thuiszorgorganisatie die al ruim 10 jaar bestaat en zorg levert in Amsterdam. Sigma 

Zorg bestaat uit een divers team en hecht belang aan professionele zorg in een vertrouwde omgeving. Ter 

versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een: 

 

    Zorgmanager 

    (30 uur, 4 dagen p.w.) 

 

Wat ga je doen? 

Als Zorgmanager geef je leiding aan de teams Wijkverpleging en Wmo (huishoudelijk 

medewerkers en Ambulante Ondersteuners). Jouw teams bestaan uit medewerkers met 

verschillende functieniveaus die onder jouw leiding dagelijks de juiste zorg moeten leveren aan de 

cliënten. Een belangrijk onderdeel van jouw werk is dan ook de dagelijkse werkzaamheden te 

coördineren om de kwaliteit te bewaken en te waarborgen. Je bent in staat om leerlingen maar ook 

medewerkers op inspirerende wijze te motiveren om meer uit zichzelf te halen. 

 

Jouw profiel: 

• Je hebt een HBO V diploma met BIG-registratie aangevuld met ervaring als wijkverpleegkundige; 

• Je hebt ervaring binnen de Thuiszorg eventueel in een leidinggevende positie; 

• Je weet met jouw inspirerende uitstraling een team aan je te binden; 

• Je bent op een professionele manier betrokken bij de cliënten; 

• Je bent beschikbaar voor 30 uur per week en woonachtig in omgeving Amsterdam. 

• Ervaring met het afnemen van examens via Prove to Move is een pré; 

 

 

Wat biedt Sigma Zorg: 

• Allereerst een leuke en uitdagende baan; 

• Het salaris is conform de CAO VVT; 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en 8% vakantiegeld; 



• Grote mate van zelfstandigheid; 

• Prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s; 

• Cliënten en een organisatie die jouw inzet waarderen. 

 

Wat onderscheidt Sigma Zorg van andere thuiszorg organisaties? 

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

medewerkerstevredenheid en teamspirit. De medewerkers van Sigma Zorg worden zeer gewaardeerd. 

Sigma Zorg kent de medewerkers persoonlijk en luistert naar de wensen. Wij hechten ook veel waarde aan 

je persoonlijke ontwikkeling!  

 

Wat willen we van jou? 

Als het je leuk lijkt om ons team te komen versterken en je herkent jezelf in bovenstaande, dan wil ik je 

vragen om zo snel mogelijk te reageren! Stuur je CV met motivatie naar hrm@sigmazorg.nl en je ontvangt 

binnen 5 dagen een reactie van ons. 

 

Contactpersoon 

Mevr. N. el Morabeti, HR 

(020) 334 2887 

 


