Bianca
zoekt jou...

MeanderGroep is de grootste
aanbieder van verpleging,
verzorging, thuiszorg, kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg in de regio
Parkstad-Limburg. Met 12.000
klanten en 5.000 medewerkers zijn
we stevig verankerd in de
samenleving. Onze ambitie is te
behoren tot de ‘toppers’ in de
zorgmarkt én op de arbeidsmarkt.
Door te investeren in persoonlijke
ontwikkeling en inzetbaarheid van
medewerkers, intensief samen te
werken met scholen én te investeren
in ons positieve imago als
werkgever, willen we waarborgen
dat we zorgvraag voor de komende
jaren aankunnen.
De ouderenzorg staat te springen om
zorgtalent en daarom zijn wij opzoek
naar gemotiveerde leerlingen voor de
hybride opleiding tot mboverpleegkundige niveau 4! Een Hybride
Leeromgeving wil zeggen dat het
schoolse leren wordt verbonden en
verweven met het leren in de
beroepspraktijk. Op deze manier ontstaat
vraaggericht leren/gepersonaliseerd
leren op maat. Het betreft een 4-jarige
opleiding tot mbo-verpleegkundige
niveau 4 die start 3 februari 2020.

Wij vragen
Tijdens de opleiding vragen we van jou
om open te staan voor innovaties en
veranderingen en dat je je begeleider
inzicht kan geven in je eigen leerproces.
Een leergierige en open houding, sociale
vaardigheden en een reﬂecterend
vermogen

zijn voorbeelden van belangrijke
competenties van jou als leerling. Wat bij
ons centraal staat is het stimuleren van
eigen kracht en zelfredzaamheid van
bewoners en daar sluit jij bij aan.
Daarnaast ben je bereid een VOG aan te
vragen.

Wij bieden

... als leerling hybride
opleiding mbo
verpleegkundige voor dhr.
Heijnens

MeanderGroep zoekt
leerlingen hybride opleiding
mbo verpleegkundige
niveau 4 | 36 uur

Je komt in dienst als leerling
verpleegkundige bij MeanderGroep. De
hybride leeromgeving betreft een ﬂexibel
leertraject dat gericht is op de praktijk.
Daarnaast worden er keuzedelen
aangeboden zodat je de opleiding aan
kan laten sluiten op jouw interesses!
Salaris is conform cao VVT.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met: Jos Mannens,
projectmanager Hybride
Leeromgeving/Leerexpert, e-mail:
josmannens@mgzl.nl
Vacaturenummer 2019.336
Herken jij jezelf in deze omschrijving en
wil jij jezelf graag ontwikkelen binnen
MeanderGroep? Solliciteer dan via de
knop ‘Ik wil solliciteren’.

