Vredenoord zoekt een enthousiaste BBL-leerling verzorgende IG/MMZ
en leerling verpleegkundige
(28 uur per week, inclusief lesdag)
Vredenoord zoekt leerlingen die houden van werken en leren met hart, hoofd en handen, die leergierig
zijn als het gaat om persoonlijke verzorging en verpleging en nieuwsgierig naar de belevingswereld van
onze bewoners.
Vredenoord is een gezellig en kleinschalig woonzorgcentrum voor wonen, welzijn en zorg. Vredenoord
is gevestigd in Huis ter Heide (Utr.). Cliënten (100) voelen zich thuis, er is ruimte voor ontmoeting,
zingeving en aandacht voor elkaar, de vraag van de cliënt is het uitgangspunt. Van origine is Vredenoord
een christelijke organisatie waar iedereen welkom is.
Met het motto “Hoofd, hart en handen” willen wij de uniekheid en de eenheid van de mens benadrukken.
Wij zoeken een balans in lichamelijke activiteiten, mentaal welbevinden, welzijn, creatieve activiteiten
en bezinning.
Heb jij het in je om ouderen te verzorgen en te ondersteunen? Dan is de opleiding voor Verzorgende
Individuele Gezondheidszorg (VIG/MZ) of Verpleegkunde niveau 4 iets voor jou!
In samenwerking met de opleidingscentra ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en het Hoornbeeck
college bieden we deze opleiding aan. Met als eindresultaat een erkend diploma VIG/MZ of
Verpleegkunde Niveau 4.
Vredenoord biedt de mogelijkheid om werken en leren te combineren via de beroepsbegeleidende
leerweg (BBL). De opleidingskosten worden hierbij door Vredenoord vergoed. Een andere mogelijkheid
is om via de beroepsopleidende leerweg (BOL) bij ons stage te lopen gedurende een aantal maanden.
Wat betekent dat nu in de praktijk?
Samen met enthousiaste collega’s ga je aan de slag op één van onze afdelingen. Je werkt in een vast
team waarbij je ondersteund wordt door jouw eigen werkbegeleider en de praktijkopleider.
Je gaat één dag per week naar school en op de andere dagen werk je (onregelmatige) diensten.
Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor de duur van je opleiding, van 28 uur per week (inclusief de
schooldag). De intentie is dat je na je opleiding bij ons blijft werken.
Toelatingseisen voor Verzorgende IG/MZ niv. 3
Vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
HAVO / VWO overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar
Diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
Toelatingseisen voor Verpleegkundige niv. 4
Bij voorkeur diploma verzorgende IG, maar ook ander MBO diploma of havo-diploma is bespreekbaar.
Wil je meer weten?
Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met onze personeelsfunctionaris,
Wilma Overeem, via telefoonnummer (030) 69 31 665 of stuur een appje naar (06) 30422512.
Je mag ook gelijk je CV en motivatiebrief mailen naar: personeelszaken@vredenoord.nl

