
 

 

 

Ben jij toe aan een volgende stap, wil jij verder groeien? Stichting Samen Zorgen is op zoek naar 

leerling verpleegkundigen! 

De werkomgeving 

Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste 

levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van 

familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele 

medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en  

De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er 

vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, 

Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel.  

Stichting Samen Zorgen heeft op dit moment meerdere vacatures voor een:  

Leerling Verpleegkundige niveau 4 voor minimaal 24 uur p/w 

Wat houdt het werk van een Verpleegkundige in? 

Als verpleegkundige ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de coördinatie en 

continuïteit van zorg. Je hebt een voortrekkersrol in de zorgverlening. Daarnaast voer je 

verpleegtechnische handelingen uit en instrueer en begeleid je collega’s. Je hebt intensief contact 

met familie en mantelzorgers en je hebt een belangrijke rol bij de veranderingen en verbeteringen in 

de zorgverlening.  

Hoe ziet het opleidingstraject eruit? 

Je wordt opgeleid tot Verpleegkundige niveau 4. De opleidingsduur is twee jaar. Eén dag per week 

volg je lessen verzorgd door het Rijn IJssel College. De opleiding start in  februari of september 2020. 

Wat vragen we van jou?: 

 Je bent in het bezit van het diploma Verzorgende IG, niveau 3  

 Je hebt affiniteit met de ouderenzorg; 

 Je bent leergierig en wilt jezelf graag ontwikkelen 

Wat bieden wij jou?: 

 Wij bieden je een leer-/arbeidsovereenkomst en werkgarantie 

 Je opleiding en boeken worden door Stichting Samen Zorgen betaald 

 Je salaris is afhankelijk van je (voor)opleiding en werkervaring  

Reageren: 

Wil jij samen met ons verder groeien? Mail dan vóór 7 januari je motivatiebrief en CV naar  

Petra van Harn, praktijkopleider, via e-mail: p.vanharn@stgsamenzorgen.nl 

Informatie?: 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra van Harn, praktijkopleider,  

tel. 026-4722214 of via e-mail: p.vanharn@stgsamenzorgen.nl  

De gesprekken worden gepland in januari 2020 

Interne kandidaten genieten bij gebleken geschiktheid de voorkeur. 

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
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