
Wij zijn Bram en Anouk. Hoeve Sprey is onze kleinschalige zorghoeve, een woon- 
en werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. In September 2021 
openen wij onze deuren en gaan we aan de slag! Wij hebben er ontzettend veel 
zin in om Hoeve Sprey tot een prettige plek te maken voor de mensen die bij ons 
wonen én werken. Wij bieden continue begeleiding en zorg. Er is dus altijd wel 
iets te doen… Onze missie is om een zorghoeve te zijn waar mensen met een 
verstandelijke beperking zo zelfstandig als mogelijk kunnen wonen en werken. 
Dit doen wij op een plek waar liefde centraal staat. Liefde voor onze medemens!

Wat ga je doen?

Je gaat werken als begeleider in wisselende diensten. Je bent bereid om af en 
toe een slaapdienst te draaien. Je hebt afwisselend werk want je begeleidt de 
bewoners bij het wonen en bij de dagbesteding. Je helpt in de keuken, gaat soms 
mee naar de tandarts en natuurlijk ga je soms mee naar de stad om te shoppen. 
Wij zijn volop in ontwikkeling en als begeleider houd je van aanpakken. Kennis 
en kunde combineren met hart en ziel is wat jij graag doet. 

Onze bedrijfswaarden? Dat zit wel snor. 

We houden ons bezig met een serieus vak, maar blijven daarbij nuchter en reëel. 
Een open en oprechte werksfeer, daar houden wij van. Alles mag besproken 
worden en we helpen elkaar graag.

IS OP ZOEK NAAR 
BEGELEIDERS!

BRAM EN ANOUK SPREY
INFO@HOEVESPREY.NL
WWW.HOEVESPREY.NL

0622854399

Kennis en kunde 
combineren met 
hart en ziel.

Bij Hoeve Sprey ga je werken: 

       Binnen een startende stichting 
       waar volop ruimte is voor 
       ontwikkeling.  
       In een klein team professionals. 
       Aan goede, kwalitatieve en 
       persoonlijke zorg.
 
Ons hart zit op de juiste plek.

Als gezin wonen wij met onze 
kinderen ook op het terrein. We 
gaan elkaar dus veel zien. Wij willen 
meer dan graag goed en deskundige 
zorgen voor de mensen die bij ons 
wonen. Maar dat gunnen wij ook de 
medewerkers. Jij bent goud waard en 
we zorgen dus ook goed voor jou! Wij 
werken op basis van de christelijke 
normen en waarden. Jij ook? Schrijf er 
wat over op in je brief. 

Heb jij een afgeronde opleiding in de zorg? Dan is dit voor jou een buitenkans!  
Wil je werken op het prachtig landgoed ‘De Wientjesvoort’? Natuurlijk wil je dat!  
Wil je betrokkenheid en afwisseling in je nieuwe baan? Wij geven je die 
verantwoordelijkheid. 

Wij vragen:

       Een afgeronde opleiding in de zorg (bij voorkeur HBO). 
       Liefde voor het vak. 
       Goede communicatieve skills. 
       Een groot creatief vermogen.

Wij bieden:

       Een unieke functie waarin je veel samenwerkt met 
       andere partijen. 
       Aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. 
       De ruimte om mee te denken en te bouwen aan de 
       toekomst. 
       Een mooie werkplek omgeven door natuur. 
       Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg. 
       Een jaarcontract met de mogelijkheid tot verlenging.
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Reageer voor 30 juni 2021 door jouw brief en CV 
te mailen naar info@hoevesprey.nl. Bekijk onze 
sollicitatieprocedure op hoevesprey.nl/werkenbij.  
Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Bellen mag altijd!

Om in aanmerking te komen voor een functie bij  
Hoeve Sprey, vragen wij je bij indiensttreding  
om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Grijp de kans!


