WIJ ZIJN VOOR

OP ZOEK NAAR

BBL studenten niveau 4
Verpleegkundige
Leer jij het beste van wat je in de praktijk tegen komt?
En wil je aan de slag met direct ook een aardig salaris?
Dat treft: wij zoeken voor het label Wilgaerden
enthousiaste en gedreven studenten die graag een
opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg willen volgen.

Onderwijs en praktijk komen samen:
Twee keer per jaar start WilgaerdenLeekerweideGroep via het label ZWOpleidingen,
een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).
De opleiding is gericht op werken in de
ouderenzorg. Het welzijn van de cliënten

staat voorop. Alles wat je leert sluit aan op
de praktijk. Je krijgt daarbij goede begeleiding. We vinden het belangrijk dat je goed
geschoold bent en er bent voor onze cliënt.

Maatwerk

Om van deze opleiding een succes te maken
heb je wel een open en nieuwsgierige houding
nodig. Nieuwsgierig zijn naar de mens achter
de cliënt. Ook moet je kritisch naar jezelf en je
handelen kunnen kijken. We verwachten dat je
bij problemen zelf op zoek gaat naar oplossingen. Want deze opleiding draait om jou en het
succes ervan is jouw verantwoordelijkheid.
Als student lever jij deskundige zorg waarbij
de wensen en mogelijkheden van de cli:ent
voorop staan. Je geeft vorm aan verpleegkundige zorg op basis van indiceren, stimuleren,
signaleren en coördineren. Je werkt samen
met de zorgteams aan het opstellen van het
zorgleefplan en coacht en ondersteunt zorgmedewerkers.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken
organiseren we een informatiebijeenkomst
en gaan we je veel vertellen over het werken
en leren.

De opleiding

Je volgt de opleiding aan het ROC Horizoncollega in Hoorn of Alkmaar. Je volgt modulair
onderwijs en krijgt een leer-arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week. Je werkt
gedurende je opleiding op verschillende
locaties van Wilgaerden. Na 2,5 jaar rond jij de
opleiding af en ontvang je het bijbehorende
MBO diploma op niveau 4.

Selectieprocedure

Wanneer je minimaal een VZ IG opleiding
afgerond hebt, kun je bij ons solliciteren. Een
selectieprocedure en een digitale talentscan
horen bij de toelatingseisen. Dit wordt afgenomen bij het ROC Horizoncollege.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Astrid Smit of Marian Oosterbroek, telefoon 06-52861432.
Ook kun je de volledige vacature
bekijken en direct solliciteren op
www.wlgroep.nl/vacatures/werken-en-leren
of op www.zwopleidingen.nl

www.zwopleidingen.nl

