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Personeel St Jansdal overhandigt vakantiekaart voor beter cao
Op donderdag 22 augustus gaan ook de cao-acties in het St Jansdal van start. Medewerkers overhandigen op die
dag ‘vakantiekaarten’ aan bestuursvoorzitter Relinde Weil. Mogelijk volgen later andere acties. Dit meldt de
Stentor.  Op de vakantiekaarten staat de tekst ‘Ik wil je graag iets meegeven op vakantie’ […]

  https://www.nationalezorggids.nl/zorgpersoneel/nieuws/49926-personeel-st-jansdal-overhandigt-vakantiekaart-voor-
beter-cao.html
Views: 543

Werknemers St Jansdal voeren ludieke actie voor betere cao
´Ik wil je graag iets meegeven´, staat op vakantiekaarten die personeel van St Jansdal haar bestuur donderdag gaat
geven. Ze willen hiermee aandacht vragen voor een betere cao.

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/62146103/werknemers-st-jansdal-voeren-ludieke-actie-voor-betere-cao.html

Werknemers St Jansdal voeren ludieke actie voor betere cao
‘Ik wil je graag iets meegeven’, staat op vakantiekaarten die personeel van St Jansdal haar bestuur donderdag gaat geven.
Ze willen hiermee aandacht vragen voor een betere cao.

  https://zorgnieu.ws/werknemers-st-jansdal-voeren-ludieke-actie-voor-betere-cao/

Gemist? St Jansdal strijdt voor hoger loon, Motorliefhebbers opgelet!
Nicole Berkouwer
[…] Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes uit Harderwijk, Ermelo en Putten van het weekend. Dus heb jij niks meer
gemist! St Jansdal strijdt voor hoger loon Het ziekenhuis in Harderwijk gaat meedoen met de landelijke acties
voor een betere CAO. Vanaf donderdag 22 augustus biedt de Raad van het Bestuur ‘vakanatiekaarten’ aan,
waarna ze afwachten op […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/gemist-st-jansdal-strijdt-voor-hoger-loon-motorliefhebbers-opgelet~68124/
Views: 14.328

Werknemers St Jansdal voeren ludieke actie voor betere cao
'Ik wil je graag iets meegeven', staat op vakantiekaarten die personeel van St Jansdal haar bestuur donderdag gaat geven.
Ze willen hiermee aandacht vragen voor een betere cao. Leden van het actiecomité, onder wie medisch assistente Ria
van Beek, hebben andere medewerkers volgens de Stentor gevraagd om handtekeningen te zetten op de […]

  https://www.skipr.nl/actueel/id39456-werknemers-st-jansdal-voeren-ludieke-actie-voor-betere-cao.html

Personeel St Jansdal in actie voor hoger loon
Harderwijk - Personeel van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet mee aan de landelijke acties in ziekenhuizen voor
een betere CAO.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62117710/personeel-st-jansdal-in-actie-voor-hoger-loon.html

Personeel St Jansdal in actie voor hoger loon
Teake Dijkstra
Personeel van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet mee aan de landelijke acties in ziekenhuizen voor
een betere CAO. Het begint donderdag 22 augustus nog vrij onschuldig met het aanbieden van
‘vakantiekaarten’ aan Relinde Weil, voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar afhankelijk van het verdere
verloop van de onderhandelingen over de […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/personeel-st-jansdal-in-actie-voor-hoger-loon~a5adef37/  Views: 3.833
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Personeel St Jansdal in actie voor hoger loon
De Stentor Veluwe
Personeel van het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk doet mee aan de landelijke acties in ziekenhuizen voor een betere
CAO.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/21781/personeel-st-jansdal-in-actie-voor-hoger-loon/  Views: 978

St Jansdal zoekt Anesthesie medewerkers
Ziekenhuis St Jansdal

"Een verantwoordelijk vak met veel patiëntencontact". Vacature: St Jansdal in Harderwijk en Lelystad zoekt
Anesthesiemedewerkers. Leerling Anesthesie medewerker Denise en anesthesiemedewerker Jan Willen vertellen
over de diversiteit van het vak. Bekijk de video.

  http://youtube.com/watch?v=sbbIrx--P0g  Views: 654

´Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis´ (Telegraaf Reiskrant)
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd dat ik in een
ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere categorie patiënten
en ben je echt met andere zorg voor mensen bezig.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24803462

’Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis’
Telegraaf
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd dat ik in
een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere categorie
patiënten en ben je echt met andere zorg voor mense ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/512795-toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-ziekenhuis

´Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis´
Harderwijk - Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd
dat ik in een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel andere
categorie patiënten en ben je echt...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62039965/toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-
ziekenhuis.html

’Toch maar weer op je vrije dag naar je werk in het ziekenhuis’ | De Kwestie |
Telegraaf.nl
Al 35 jaar werk ik in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Ik ben doktersassistente en wist al op jonge leeftijd
dat ik in een ziekenhuis wilde werken in plaats van bij een huisartsenpraktijk. Daar komt namelijk een heel
andere categorie patiënten en ben je echt met andere zorg voor mensen bezig.","articleBody":"„Ik neem de
telefoon op, ontvang

  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2081205751/toch-maar-weer-op-je-vrije-dag-naar-je-werk-in-het-ziekenhuis
Views: 173.684
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