Leerwerkplek voor Zij-instromers met betaalde opleiding Verzorgende 3 IG /
Maatschappelijke zorg niveau 3 en werkgarantie!
Ben jij toe aan een carrièreswitch en heb jij hart voor de zorg? Pak dan deze kans!
Wie zijn wij?
Wij: Attent Zorg en Behandeling, Driestroom, Kalorama, Liemerije, Malderburch, STMG,
Stichting Samen Zorgen, Zorgroep Ena en ZZG-Zorggroep zijn gevestigd in de regio’s
Arnhem, Liemers, Ede/FoodValley en Nijmegen (incl. Maas-Waalgebied).
Als samenwerkende zorgorganisaties bieden wij vanaf mei 2018 betaalde leer-werkplekken
aan voor mensen met en zonder zorgachtergrond (zij-instromers). Dit maakt het mogelijk een
diploma te halen als verzorgende-3 IG gecombineerd met Maatschappelijke Zorg niveau 3
en hierin meteen aan de slag te gaan.
Wat houdt het werk van een Verzorgende / Begeleider in?
Je bent met je team samen verantwoordelijk voor het verlenen van de zorg aan en/of
begeleiding van de bewoner. De werkzaamheden verricht je, afhankelijk van de organisatie,
bij een zorgorganisatie of bij de bewoner thuis. Je bent eerste aanspreekpunt, coördineert,
verzorgt, begeleidt en verricht medisch-verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld
medicatie delen, injecteren, bloeddruk meten e.d. Een belangrijk deel van de functie is het
verlenen van de basiszorg zoals het begeleiden van de bewoners bij hun persoonlijke
verzorging (wassen, aankleden etc.).
Hoe ziet het traject eruit?
Je wordt opgeleid tot Verzorgende 3 IG/ Begeleider niveau 3. De opleidingsduur is twee jaar.
Afhankelijk van je opleidingsniveau en ervaring heb je de mogelijkheid te versnellen. Je gaat
minimaal 20 uur per week in de praktijk aan de slag en daarnaast ga je één dag in de week
naar school.
Tijdens het leer-werktraject breng je wat je leert direct in de praktijk. Tijdens de opleiding
word je ondersteund en begeleid door je werkbegeleider van de organisatie waar je werkt.
We coachen en stimuleren je om zelfstandig en professioneel je beroepshouding aan te
leren en de vaardigheden eigen te maken. Gedurende de opleiding ben je bij een van de
genoemde werkgevers in dienst, waar je op verschillende afdelingen werkervaring kan
opdoen.
Wat is van belang?
- Ervaring in de zorg is niet vereist.
- Je bent in staat om op niveau 3 een verkorte opleiding te volgen. (je hebt bijvoorbeeld
een diploma op MBO niveau 3 buiten de zorg)
- Je wilt jezelf graag ontwikkelen en ziet hierin een kans om je loopbaan verder vorm te
geven binnen de zorg.
- Je bent op korte termijn beschikbaar, start in mei.
Wat bieden wij jou?
- Een arbeidsovereenkomst met studiefaciliteiten (leer-/arbeidsovereenkomst) en
werkgarantie.
- Je opleiding en boeken worden betaald door de organisatie.
- Na het behalen van je diploma krijg je een vaste aanstelling.
- Salaris: afhankelijk van (voor)opleiding en werkervaring €1.680,00 – €2.566,00 (bruto
per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur) mogelijk.

Hoe ziet de werving- en selectieprocedure eruit?
De eerder genoemde werkgevers werven gezamenlijk voor een aantal leerwerkplekken in de
verschillende regio’s. Geef in jouw motivatiebrief aan wat je voorkeur is voor de regio, of je
een voorkeur hebt voor een van de sectoren en of je al een voorkeur hebt voor een van de
deelnemende werkgevers.
Na de eerste brievenselectie, ontvang je van ons bericht of je wordt uitgenodigd voor een
selectiegesprek. Daarna volgt een basis reken- en taaltest om je capaciteit voor de functie te
toetsen.
Ben je na het lezen van deze vacature ervan overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent?
Wacht dan niet langer en stuur je CV en motivatiebrief voor 18 maart naar
leerwerkplek@wzw.nl onder vermelding van leerwerkplek.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicolette Horn, 026-3898983.

