
VOORBEELD

MOTIVATIEBRIEF ZORG

[Jouw voornaam en achternaam]
[Jouw adres]
[Jouw postcode en woonplaats]

[Naam organisatie]
[Naam afdeling]
[T.a.v. heer/mevrouw achternaam contactpersoon]
[Postcode]

[Plaatsnaam, datum]

Betreft: sollicitatie voor de functie [functienaam]

Geachte meneer/mevrouw [achternaam],

Ik kwam de vacature voor verpleegkundige die u heeft openstaan tegen en ik was meteen enthousiast. Ik zal u
daarom wat meer vertellen over mijzelf en uitleggen waarom deze functie mij op het lijf geschreven is. 

Op dit moment werk ik als verpleegkundige in het [naam ziekenhuis] in [plaatsnaam] op de afdeling [naam 
afdeling]. Hier ben ik begonnen in [jaartal] nadat ik mijn opleiding [naam opleiding] had afgerond. In mijn werk voer 
ik naast basiszorg ook specialistische handeling uit, zoals [geef een goed voorbeeld] en [nog een goed voorbeeld]. 
Tijdens mijn werk staat de patiënt altijd centraal. Ik probeer me zo goed als kan in te leven in zijn/haar situatie en 
behoeften, en de zorg die ik lever daarop af te stemmen. Menselijk contact en een luisterend oor bieden zijn daarbij 
kwaliteiten van mij.

Kwalitatief goede zorg bieden is altijd mijn eerste prioriteit. De zelfstandige werkzaamheden die ik hiervoor moet 
uitvoeren gaan mij goed af, maar ook het werken in teamverband ligt mij en geeft mij energie. Voor mijn huidige 
functie werk ik nauw samen met onder andere [voorbeelden van soorten artsen en medisch personeel]. Ik vind het 
erg fijn om in contact te zijn met personeel van verschillende disciplines binnen de afdeling, en ik merk dat we altijd 
veel van elkaar leren en het beste in elkaar naar boven halen.

Het werk als verpleegkundige in uw ziekenhuis en op uw afdeling spreekt mij bijzonder aan. Het [naam ziekenhuis] 
is toonaangevend op het gebied van [specialisatie], en dat is exact het vakgebied waar mijn ambities liggen. Door 
mijn ervaring en specialistische kennis ben ik ervan overtuigd een goede aanvulling te zijn in uw team. 

Bijgevoegd aan mijn motivatiebrief vindt u mijn cv en ik hoop in een gesprek nader uit te kunnen leggen waarom ik 
de persoon ben die u zoekt.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam en achternaam] 


