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Ossen, 28 maart 2013

Bouwmeester straat 19
1234 HJ Ossen

Meriovant
t.a.v. mevr. Z. van der Haagvorst
solliciterenbijmeriovant@meriovant.nl

Betreft: Sollicitatie Zorgcoördinator Locatie Mariënhuize (vacaturenummer: 28-0)
Geachte mevrouw Van der Haagvorst,

Meriovant: vanzelfsprekend, samen verder. Samenwerking is belangrijk voor Meriovant.
Samenwerken met medische praktijken, zorginstellingen en andere (maatschappelijke)
organisaties natuurlijk. En bovenal samenwerken met de cliënt om zo het beste
zorgleefplan op te stellen en er aan bij te dragen dat iemand zich nog van waarde voelt
en weet dat zijn of haar gevoelens, wensen, plannen gerespecteerd worden. Die
grondhouding spreekt mij zeer aan. Graag zou ik er dan ook als zorgcoördinator voor
willen zorgen dat het team de doelstellingen behaalt en onderling prettig samenwerkt!
Werken in de zorg is een beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad. Het geeft
ontzettend veel voldoening te weten dat je actief bij mag dragen aan het welbevinden
van een ander mens. Mijn insteek daarbij is altijd dat ieder mens en iedere situatie
uniek is. Het is daarom heel belangrijk tijd te nemen om te luisteren naar de ander.
Omdat ik zowel cliënten als collega’s positief benader, is er veel mogelijk en komen we
verder. De verzorgende en verpleegtechnische handeling doe ik met veel plezier.
Bovendien vind ik het heerlijk om anderen te stimuleren en dingen te regelen en
organiseren. Bij dat laatste heb ik natuurlijk veel profijt van mijn werkervaring in de
administratieve en secretariële sector. Als zorgcoördinator komen al deze aspecten van
mijn ervaring mooi samen.

Werken met ouderen wil ik nog lang blijven doen. Nu ben ik op zoek naar een leuke
baan dichter bij huis. In mijn huidige baan heb ik heel bewust gekozen om te werken op
verschillende afdelingen. Juist omdat ik graag flexibel en allround inzetbaar wil zijn. Het
zorgcoördinatorschap op locatie Mariënhuize bij Meriovant lijkt mij dan ook een
boeiende ontwikkeling. Een afwisselende functie die een beroep doet op zowel mijn
organisatorische skills als mijn coachende en verzorgende vaardigheden, is mij op het
lijf geschreven. Aan een eventuele aanvullende cursus doe ik uiteraard graag mee. Met
veel plezier voeg ik mij bij het team van Meriovant en sluit ik mij aan bij de
vanzelfsprekendheid voor betrokken zorg die uw organisatie uitstraalt.
Natuurlijk ben ik van harte bereid mijn motivatie, ervaring en vaardigheden nader toe
te lichten in een gesprek. Een uitnodiging hiervoor zie ik met veel belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Cecilia Vlinder
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