Leerling verzorgende IG
Wil jij een opleiding volgen in de zorg en tegelijk aan het werk? Dan is een leerwerkplek bij
de Zorggroep Noordwest Veluwe iets voor jou. Je krijgt bij ons een contract van 24 – 32 uur.
Daarvan ga je 1 dag per week naar school (Care Academy Veluwe in Harderwijk). We laten je
in de praktijk kennismaken met verschillende doelgroepen binnen de ouderenzorg. Zo kan je
zelf bepalen welke doelgroep het beste bij je past. Na het behalen van je diploma kun je
gegarandeerd aan de slag op één van onze locaties.
Ben je benieuwd of de ouderenzorg iets voor jou is? Je weet nooit wat je kunt, totdat je het
probeert!
Wat ga je doen?

Het bieden van zorg aan kwetsbare ouderen vraagt specifieke kennis en vaardigheden. Als
leerling ben jij samen met je collega's verantwoordelijk voor de zorg en het welzijn van onze
cliënten. In overleg met de cliënt bepaal jij de zorg- en welzijnsbehoefte van de cliënt, om
vervolgens de beste zorg op maat te leveren. Uiteraard ga je niet aan de slag zonder goede
begeleiding. Onze ervaren collega’s helpen je op weg.
Met jouw enthousiasme, de kennis en vaardigheden die je leert tijdens de opleiding,
verbeter je het welzijn van de cliënt en de kwaliteit van zorg. Als leerling-verzorgende-IG
werk je tijdens je opleiding mee in verschillende teams. Zo combineer je leren en werken en
doe je in korte tijd veel werkervaring op.
Wie ben jij?

Wij zoeken leerlingen die zich laten leiden door kennis, enthousiasme én gevoel. Jij bent een
doorzetter, neemt initiatief en je bent in staat om samen met je collega’s de beste zorg te
bieden. Er is niets mooier dan de dag af te sluiten met een gezamenlijk voldaan gevoel!
Verder vind jij werken in teamverband belangrijk. Je hebt een flexibele werkhouding. Bij
voorkeur heb je een diploma Helpende of een daaraan vergelijkbaar diploma. Als je een
vmbo-diploma hebt (uitstroom KL, GL of TL) kun je ook solliciteren.
Wat bieden wij?
Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt je een leerwerkplek met veel mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen. Samen met je coach van school, de werkbegeleider op je afdeling en
de praktijkleercoach van de Zorggroep maak je een leerplan dat aansluit bij jouw manier van
leren en wat jij nodig hebt. Je bepaalt zelf het tempo waarin je de opleiding doorloopt. En na
het behalen van je diploma ben je verzekerd van een baan bij ons.
Daarnaast bieden wij jou:
•
•
•
•
•

een leerlingsalaris tijdens je opleiding
na behalen van het diploma krijg je een contract voor onbepaalde tijd voor 24 – 32
uur (in overleg);
flexibele werktijden;
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT;
als je al bij ons in dienst bent, behoud je je salaris.

Een gediplomeerd verzorgende IG is ingeschaald in salarisfunctiegroep 35.
Locaties
Je kunt als leerling worden ingezet op alle plaatsen waar wij zorg verlenen: Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet en Putten; zowel intramuraal als in de thuiszorg. Tijdens je opleiding
word je op minimaal twee afdelingen geplaatst. Zo doe je zoveel mogelijk ervaring op.
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan naar de functie Leerling VIG. Stuur je CV met een uitgebreide motivatiebrief
naar opleidingen@znwv.nl.
Wil je eerst meer informatie over werken bij de Zorggroep? Lees dan eens de verhalen van
collega’s. Je kunt ook mailen naar opleidingen@znwv.nl, dan nemen wij contact met je op.
We zien jouw sollicitatie graag tegemoet!
Wat je moet weten…
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang. Veiligheid staat bij ons voorop. Daarom vragen wij voordat je bij ons
gaat werken om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
Wie zijn wij?
Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Bij Zorggroep Noordwest-Veluwe staan
(kwetsbare) ouderen centraal. Wij zijn specialist in ouderenzorg en de zorg die wij verlenen
is dan ook volledig afgestemd op de behoefte van de cliënt die aan onze zorg is
toevertrouwd. Geen standaardzorg dus. Met elkaar zorgen wij elke dag opnieuw dat onze
cliënten de zorg krijgen die zij op dát moment nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat
de medewerkers op een prettige manier kunnen werken en dat zij hun talenten kunnen
ontplooien om zo van nog meer waarde te zijn voor onze cliënten.

