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Ieder jaar neemt AriënsZorgpalet deel aan de Landelijke Open Dag van de Zorg. De dag die jaarlijks in maart wordt
georganiseerd stelt geïnteresseerden in staat verschillende zorgorganisaties van dichtbij te bekijken.
AriënsZorgpalet, meer dan alleen zorg
AriënsZorgpalet heeft een uitgebreid zorgaanbod, dat met name gericht is op de ouder wordende mens. Maar wij bieden veel
meer dan dat.
Ook op het gebied van wonen en welzijn zijn er uiteenlopende mogelijkheden. Zo kunnen wij onze cliënten een compleet
pakket aanbieden, passend bij de verschillende facetten van hun leven.
Informatiemarkt in Ariënsstaete
Op zaterdag 19 maart wordt in Ariënsstaete de Landelijke Open Dag van de Zorg georganiseerd. Bezoekers van de open dag
krijgen in locatie Ariënsstaete van 11.00 – 15.00 uur een goed beeld van ons complete aanbod. Deze bijzondere en mooie
locatie werd in 2008 officieel geopend.
In de grote hal wordt een informatiemarkt ingericht, waar bezoekers bij verschillende stands informatie over uiteenlopende
onderwerpen kunnen krijgen.
Van een baan in de zorg tot een rondleiding
De medewerkers van de afdeling HRM staan voor u klaar om informatie te verschaffen over de mogelijkheden van werken in
de zorg.
Op het gebied van nieuwe technologie staat AriënsZorgpalet ook niet stil. U kunt bekijken hoe ons kwaliteitssysteem
KwaliSofie werkt en hoe wij de kennis van ons zorgpersoneel op peil houden door middel van het Leerstation Zorg.
Na een rondleiding heeft u een duidelijk beeld van het leven binnen een zorginstelling. Bij de medewerkers van het
bouwbureau vindt u het laatste nieuws rondom ons nieuwbouwprojecten.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze mooie locatie of het zorg- en dienstenaanbod van AriënsZorgpalet is 19 maart van harte
welkom op de Open Dag van de Zorg in onze locatie Ariënsstaete. Onder het genot van live-muziek, kunt u genieten van een
vers kopje koffie of thee met een lekkernij.
Zaterdag 19 maart in Ariënsstaete
Wij hopen u te zien op zaterdag 19 maart in locatie De Ariënsstaete, Lijsterstraat 30 in Enschede. Onze deuren zijn geopend
van 11.00 - 15.00 uur.
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