3e-jaars studenten Verzorgende IG/ MMZ gezocht!
Zit jij in het laatste jaar van jouw studie VIG/MMZ? Vind je het tijd om te laten zien dat je met hulp en
coaching zelfstandig kan werken op niveau 3? Dan is onze Leerafdeling voor jou dé leerplek.
Wacht niet langer en stap over (eventueel van Bol naar BBL) naar De Stichtse hof in Laren!
De studenten van onze Leerafdeling zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen van onze woning. Wat je als
team met elkaar doet? Bijvoorbeeld het coördineren van de dagelijkse zorg, werk verdelen, MDO’s plannen
en voeren, en het delen van medicatie.
Je krijgt van ons begeleiding, we betalen jouw studie, je doet veel werkervaring op én je krijgt gelijk een mooi
salaris. Bovendien geven we jou baangarantie voor ná jouw opleiding. Fijn toch?
Wanneer is deze Leerplek perfect voor jou?
•
•
•
•
•

Als je wilt leren in de praktijk;
Als je het leuk vindt om je kennis over te dragen aan eerstejaars studiegenoten;
Als je goed kunt samenwerken in een nieuw team én een echte teamplayer bent:
Als je jouw talenten verder wilt ontwikkelen;
Als je na je opleiding bij een leuke organisatie wilt werken, waar volop kansen zijn voor jouw
ontwikkeling!

Dit mag je van ons verwachten:
•
•
•
•

Een passend leerling salaris
Allerlei opleidingsmogelijkheden via onze Vivium Academy;
Behalve vakantiegeld, ook een 13e maand.
Wil je doorgroeien naar EVV? Dat kan: wij betalen de opleiding!

We zijn trots op #teamvivium en dat laten we graag blijken!
•
•
•
•
•

Als Vivium collega profiteer je van een uitgebreid pakket aan Vivium Voordelen.
Zo kun je bijvoorbeeld een elektrische scooter, e-bike, fiets, laptop/tablet of fitness abonnement met
belasting- en/of inkoopvoordelen kopen!
Ook krijg je dubbele reiskostenvergoeding, korting op uitstapjes en de mogelijkheid tot leasen van
een e-bike of auto.
Een collectieve zorgverzekering, wat jou geld kan besparen!
Check werkenbijvivium.nl/voordelen voor een overzicht van alle Vivium Voordelen. De keuze is aan
jou!

Enthousiast geworden?
Mooi: we horen graag van je! Heb je eerst nog vragen, of wil je meer informatie over deze VIG-vacature?
Neem dan contact op met Saskia Griffioen of Lisette van Ham, praktijkopleiders via 035 – 5390 800 of
OpleidersStichtse@vivium.nl of afdeling recruitment via 035 – 6924 039 of werkenbij@vivium.nl.

