Betaalde
Leerwerkplek
Verzorgende C

Wij bieden

Intramuraal: 16 tot 28 uur
Extramuraal: 16 tot 20 uur

Interesse?

Start opleiding
In het eerste kwartaal van 2019 zal HOZO
opnieuw starten met een interne opleiding
tot Verzorgende C in samenwerking met
Menskracht 7.

-

Wil je meer weten over deze leerwerkplek?
Neem dan contact op met Harriët van der
Meer of Marije Klein. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0252- 576500.

Wij vragen
-

De opleiding bestaat uit 25 lesdagen
verspreid over een jaar. Een stage van 4
weken in een ander HOZO-zorgteam dan
waar je werkt, is een verplicht onderdeel. De
lesdagen worden voor de helft betaald door
HOZO, de andere helft is je eigen investering in tijd. Ook studeren doe je in je eigen tijd.
HOZO betaalt de kosten van deze opleiding.

Wat ga je doen?
Je helpt onze cliënten bij hun dagelijkse
activiteiten zoals aan- en uitkleden, eten en
drinken, wassen, in- en uit bed komen en
toiletgang. Je doet dit op aanwijzing van je
collega's van het zorgteam en volgens de
afspraken in het zorgplan van de cliënt. Je
verricht ook huishoudelijk werk. Samen met
je collega's zorg je voor het welbevinden van
onze cliënten.

Een leerarbeidsovereenkomst voor de
duur van de opleiding
Arbeidsvoorwaarden conform cao VVT
Voldoende begeleiding
De mogelijkheid om na diplomering als
Verzorgende C te gaan werken

Ervaring met de zorg voor kwetsbare
ouderen
Affiniteit met dementie
Motivatie om je verder te ontwikkelen
Motivatie om het geleerde toe te passen
in de praktijk en over te dragen aan
collega’s
MBO werk- en denkniveau
De discipline die nodig is om de opleiding
te volbrengen

Solliciteren
Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met
CV uiterlijk op 15 oktober per e-mail via
hr@hozo.nl. Een toets kan onderdeel
uitmaken van de procedure.
Bij indiensttreding vragen wij je om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze is
aan te vragen bij de gemeente waar je
ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat
jouw gedrag geen belemmering vormt voor
deze functie. De VOG wordt vergoed.
We zetten deze vacature zowel intern als
extern uit. Bij gelijke geschiktheid hebben
interne kandidaten voorrang.

