King Arthur Groep
ZZP Zorg Café

Yolanda van Oosterwijk: “Ik ben voor het
eerst van mijn leven echt op mijn plek”
King Arthur Groep biedt
* Individuele begeleiding thuis
* Persoonlijke verzorging thuis
* Begeleiding groep
* 24-uurs zorg en wonen

ZZP Zorg Cafés
18-01-2017 Wijdemeren
25-01-2017 Veenendaal
08-02-2017 Hilversum
NOOIT MEER SOLLICITEREN
De zzp zorg cafés zijn bij uit-stek
geschikt voor diegene die overwegen
als herintreder in de zorg aan de slag
te gaan. Je kunt tijdens deze avonden
je vragen kwijt bij WerkInJeEigenWijk. Maar ook netwerken met
zorgprofessionals die deze stap ook
gezet hebben.
www.werkinjeeigenwijk.nl

Contactgegevens
King Arthur Groep
Ampérestraat 10
1221 GJ Hilversum
Telefoon: 035 20 50 950
info@kingarthurgroep.nl
www.kingarthurgroep.nl

Woensdag 25 januari 2017
Wijkcentrum Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70, Veenendaal
King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd
in dementiezorg is op zoek naar nieuwe collega’s,. Op woensdag 25 januari 2017 organiseert zij haar 6e ZZP café voor startende en zelfstandige begeleiders en zorgverleners. Deze
keer, in Veenendaal met als gastspreker Yolanda van Oosterwijk, zelfstandig zorgverlener.
Yolanda (57) startte 3 jaar geleden als ZZP-er in de zorg. Vanuit een bijstandsuitkering deed zij vrijwilligerswerk. Zij voelde
zich nog veel te jong om niet meer werkzaam te zijn, maar de
wereld om haar heen vond haar te oud voor een dienstbetrekking. Yolanda ging niet bij de pakken neerzitten.
Tijdens ons ZZP Café deelt zij haar verhaal, wat moeilijk en
makkelijk was.
Overweeg je deze stap te zetten of ben je ZZP-er en op zoek
naar een nieuwe opdrachtgever, King Arthur Groep is op
zoek naar jou. Kom kennismaken op 25 januari.
PROGRAMMA
19:00 uur Inloop
19:30 uur Spreker
20:15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
20.30 uur Netwerken
AANMELDEN EN LOCATIE
Locatie: Wijkcentrum Plein Zuid, Dr. Colijnstraat 70 3904 ET
Veenendaal (ingang aan de Dr. de Visserstraat)
Aanmelden:
Stuur een mail naar info@kingarthurgroep.nl

Specialist in dementiezorg

