
Wat maakt jouw 
baan bijzonder?
Vertel het door!

Samen leren, doen en beleven!

Voor Cello collega’s, leerlingen & stagiairs



Ben jij trots op wat je doet? Wil jij het imago van de 
gehandicapten sector een positieve boost geven? 
Dan hebben wij jóu nodig!

Heb jij de mooiste baan
van de wereld? 

Wij zijn trots op wat we samen 
bereiken: een goed leven voor cliënten, 
waar iedereen zichzelf mag zijn. 
Het zijn de ménsen die Cello tot een 
bijzondere organisatie maken. Samen 
kunnen we ‘het echte verhaal’ vertellen 
aan studenten, leerlingen en collega’s. 

Inloopbijeenkomsten
Wil jij een bijdrage leveren aan het 
promotieteam van Cello? Kom dan 
naar één van onze twee Open Inloop 
momenten voor meer informatie. 
Samen kijken we naar jouw 
mogelijkheden en wensen. 

Locatie
Cello locatie de Binckhorst
In het Flexcafé 
Waterleidingstraat 2 in Rosmalen

Donderdag 30 januari 2020
Tussen 11.00 en 13.00 uur

Dinsdag 4 februari 2020
Tussen 13.00 tot 15.00 uur

Handig om te weten: 

de uren die je hiervoor 

aan het werk bent  

voor Cello zijn betaalde 

uren conform je  

huidige uurloon. 



Wil je meedoen maar kun je 
deze data niet? 
Mail ons via recruitment@cello-zorg.nl 
dan plannen we iets met je in.

Wat ga je doen in het  
promotieteam?
Samen vormen we een enthousiast 
team van collega’s, leerlingen, 
ervaringsdeskundigen en cliënten. 
Vanuit het Cello promotieteam kun 
je aangeven bij welke gelegenheden 
jij een bijdrage kunt en wilt leveren. 
Zo hebben we mensen nodig bij 
wervingsactiviteiten (denk aan 
een banenmarkt, tijdens de week 
van Zorg en Welzijn of andere 
informatiebijeenkomsten). Ook geven 
we graag gastcolleges op middelbare 

Heb jij de mooiste baan
van de wereld? 

scholen om het verschil te maken met 
ons verhaal. Daarnaast kun jij een rol 
spelen in video’s die we vanuit Cello 
opnemen. 

Vanuit dit team versterken en inspireren 
we elkaar we elkaar. Denk aan het 
delen van kennis, talenten ontplooien 
en mooie ervaringen opdoen die jou als 
persoon verrijken.

Startbijeenkomst
Voor iedereen die definitief mee 
wil doen aan het promotieteam 
organiseren we nog een officiële 
startbijeenkomst. SAVE THE DATE: 
donderdag 20 februari van 14.00 
tot 15.30 uur in het restaurant van 
onze locatie Groote Cingels in Vught. 
We hopen in het voorjaar de eerste 
scholen te bezoeken. 



Sámen maken we anderen enthousiast. Doe je mee?

Met zorg gemaakt door Printservice van Cello

Vragen?
088 345 30 22
recruitment@cello-zorg.nl


