VACATURE MBO studenten voor de ZORG

Is de zorg iets voor jou?
Wil jij in de ouderenzorg aan de slag? Ook als je nu al iets anders doet?
Dat kan bij woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast vanaf september 2022 of
februari 2023 op twee manieren.
1. Wij werken samen met ROC Friese Poort in Drachten om MBO-ers in twee jaar
op te leiden tot Verzorgende IG.
2. Er is ook een verkorte route. Samen met een aantal zorgorganisaties in de
provincie Groningen kunnen BBL studenten in ongeveer 14 maanden opgeleid
voor het diploma Verzorgende IG. Deze verkorte route is aantrekkelijk voor
mensen die een overstap naar de zorg overwegen en die snel én met een
vooruitzicht op werk, omgeschoold kunnen worden.
Bijzonderheden van het verkorte project
•
•
•
•
•

Je wordt opgeleid voor VZ IG niveau 3 in een tijdbestek van ongeveer 14 maanden
Je gaat 1 dag per week naar school
Veel gast- en skills-lessen worden verzorgd door medewerkers van zorginstellingen
Het diploma is exact gelijk aan de reguliere opleiding VZ IG
Start: september 2022 en februari 2023.

Voorwaarden voor beide routes
•
•
•
•
•

Affiniteit met de doelgroep
Voor de tweejarige opleiding is minimaal niveau 2 vereist
Voor kandidaten buiten de zorg is een vooropleiding op niveau 3 vereist.
Voor de verkorte opleiding moet je beschikken over een werk- en denkniveau dat het
mogelijk maakt de opleiding in de korte tijd succesvol af te ronden
Bovengemiddelde motivatie om de verkorte opleiding af te ronden

Wat levert het op?
Tijdens de duur van de opleidingen krijg je een betaalde overeenkomst met de werkgever
van 32 uur (24 uur praktijk, 8 uur theorie). Bij gebleken geschiktheid en diplomering wordt
het studiecontract omgezet in een arbeidsovereenkomst.
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Interesse?
Stuur voor informatie en opgave voor 19 mei 2022 een mailtje naar
praktijkopleiding@hethoogeheem.nl.

