
Gastvrije en flexibele horecamedewerkers voor de zorgsector



ZorgOber gastvrij en flexibel!

GastvrijheidGastvrijheid is wat we zijn en wat we bieden. Onze ZorgObers doen er alles 
aan om uw cliènten en/of gasten gastvrijheid in de zorg te laten beleven.  
ZorgOber is de ideale aanvulling op uw vaste personeelsbestand. Wij zijn in 
staat u te ontzorgen bij piek momenten en ziekmeldingen van uw eigen 
medewerkers door onze landelijke dekking en flexibele pool van ongeveer 
3000 medewerkers! Wij kunnen knelpunten in uw roosters makkelijker 
oplossen. Dit bespaart u veel tijd en gepuzzel in uw (personeels)planning. 
OverurenOveruren van uw vaste personeel worden zo voorkomen, wat kostenbe-
sparend en werkdruk verlagend werkt. 

Wij zijn in staat u te ontzorgen op 
momenten dat het er echt toe doet. 



“De ZorgObers zijn een fijne en welkome 
aanvulling op ons vaste personeelsbestand 
voor zowel terugkerende diensten als 
last-minute uitdagingen” Dhr. D. Hakkaart 
Stichting Volckaert in Oosterhout



Bekwaam en gastgericht

De ZorgObers richten zich op de taken op het gebied van service, gastvrij-
heid en bediening. Daarnaast hebben zij een zorg signalerende functie.
ZorgObers voeren zelf geen zorggerelateerde taken uit. Als er een zorgbe-
hoefte opgemerkt wordt door één van onze medewerkers, communiceren 
zij dit naar het zorgpersoneel. 
Wij werken met jonge mensen die affiniteit hebben met de horeca en de 
zorg. Voordat de ZorgObers de werkvloer betreden, verzorgen wij een gast-
vrijheidstraining,   bedieningstraining en een cursus hoe zij vriendelijk en 
geduldig om kunnen gaan met mensen met een geestelijke of fysieke bep-
erking. Samen met u verzorgen wij een briefing voor het vaste team en de 
ZorgObers zodat  de samenwerking optimaal verloopt en er op een juiste 
manier wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van uw cliënten en 
gasten.

Echt tijd nemen voor mensen kent 
alleen maar winaars.



ZO geregeld
Uw gemak staat bij ons voorop. 
Diensten kunt u telefonisch of per mail uitvra-
gen. Ook bij last-minute uitdagingen zoals ziek-
meldingen of onverwachte omstandigheden 
kunnen wij u nog helpen. 
Wij staan 7 dagen per week persoonlijk voor u 
klaar.

Wij komen graag bij u langs voor een 
kennismaking. Neem gerust contact met ons 
op via 076-2600007 of mail naar 
info@zorgober.nl


