Uitnodiging

Een baan als
Huishoudelijke Hulp:
iets voor jou?
Kom speeddaten voor werk
als hulp in de huishouding.

Dinsdag
24 mei
2022

In MFC Het
Vierkant in
Harlingen

Uitnodiging

Speeddate

dinsdag 24 mei 2022

Is een baan als huishoudelijk hulp
misschien iets voor jou?
Kom dan naar de speeddate met
Thuiszorg Het Friese Land!

Wat kun je verwachten?
Tijdens de speeddate kun je kennismaken met medewerkers van
Het Friese Land, die vertellen over hun werk. Zo krijg je een idee
wat je van de baan kunt verwachten, wat je gaat doen. En jij kunt
aangeven wat je te bieden hebt. Gezamenlijk bespreken jullie een
mogelijke werkplek. Een medewerker van De Dienst is aanwezig
voor vragen en ondersteuning.

Hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden?
Kijk van te voren op de website van Thuiszorg Het Friese Land:
www.thfl.nl en neem een recent CV mee.
‘Twee jaar geleden ging ik

Wil je deze kans niet missen?

ook ‘speeddaten’ voor een baan
als Huishoudelijke Hulp bij Thuiszorg
Het Friese Land. Dit wilde ik al heel lang
doen. Het werk is zo dankbaar, alle cliënten
zijn altijd blij als ik er weer ben. Ik maak
het huis aan kant, we maken een praatje,
drinken een bakje en ze kunnen hun
verhaal bij me kwijt. Het is zulk leuk werk!’

Angelique,
Huishoudelijke Hulp bij Thuiszorg Het Friese Land

Meld je aan voor de speeddate. Doe dat vóór 19 mei 2022

Een baan als
Huishoudelijke
Hulp: iets voor
jou?

via contact@sozawe-nw-fryslan.nl of bel met 0517-380 200.
Vermeld je naam en je geboortedatum bij je aanmelding.

We zien
je graag in
Het Vierkant
op dinsdag
24 mei.
Tot dan!

Waar en wanneer?
Wij nodigen je uit voor deze speeddate op:
Datum : dinsdag 24 mei 2022
Tijd

: 13.30 – 15.30 uur

Locatie : MFC Het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2
8862 BB Harlingen

