
  

  
 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar 

graag aan bij? Kom dan kennismaken! 

  

   

We hebben meerdere BBL-plaatsen beschikbaar voor:   

Verzorgende IG in opleiding 

Voor minimaal 24 uur per week   

 
In de functie van leerling verzorgende IG combineer je werken en leren. Je wordt breed 

opgeleid, zodat je de verschillende onderdelen van het mooie vak van verzorgende leert 

kennen.  

 

Als verzorgende IG ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit 

van zorg. Je verricht verzorgende en verpleegtechnische handelingen en doet dit aan de 

hand van het zorgleefplan dat samen met de cliënt en familie wordt opgesteld. Je zoekt 

samen met de cliënt naar de beste oplossingen om de cliënt zolang mogelijk zelf de regie 

op zijn leven te laten behouden. Hierbij ligt de focus op het versterken van de 

zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.   

 

Wat we van je vragen 

• Je hebt minimaal een afgeronde VMBO kader opleiding of hoger, MBO niveau 2, 

overgang 3 naar 4 HAVO; 

• Je kan en wil een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van SSZ;  

• Je bent enthousiast, stressbestendig, flexibel en bereid om alle diensten te werken; 

• Je bent communicatief vaardig, accuraat, integer en sociaal ingesteld;  

• Je hebt affiniteit met activiteiten en welzijn; 

• Je bent minimaal 24 uur beschikbaar. 

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen. Je herkent jezelf 

in én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – 

Mensgericht.  
   

 

Wat we je bieden 

• Een contract voor de duur van de opleiding. Na het behalen van je opleiding bieden 

we je een contract voor minimaal een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT. 

• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, 

vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling. 

• We betalen jouw opleiding en studieboeken. Lestijdvergoeding naar rato 

dienstverband. Daarnaast ontvang je een salaris. De functie Verzorgende IG in 

opleiding wordt gehonoreerd volgens de CAO VVT, afhankelijk van leeftijd, 

opleiding en ervaring.  

 
 



 

Over ons 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er 

bij Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat 

mensen drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en 

ondersteuning vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij 

ieders eigen manier van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat 

ouder worden betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag 

eruitziet en geven zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen 

kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk.  

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging 

en maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer 

mogelijk, dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en 

Liefkenshoek in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor 

sociale contacten. 

  
Zie je het zitten? 

Mail dan uiterlijk 19 juni jouw motivatie en CV naar p.vanharn@stgsamenzorgen.nl.  

Heb je vragen? Neem contact op met Petra van Harn, praktijkopleider: 026 – 472 2214 

of via het e-mailadres hierboven. 

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG).  
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