Overstap naar BBL vanaf het 3e leerjaar
Regio Parkstad

28-32 uur per week

Wij zoeken jou...

Binnen MeanderGroep bieden we jou de mogelijkheid om de overstap te maken van BOL naar BBL per
februari 2020, vanaf de start van de nieuwe schoolperiode. Je wordt intramuraal en/of extramuraal
ingezet om zo breed mogelijk opgeleid te worden. Hierdoor leer je de organisatie ook goed kennen.
Kijk hier voor meer informatie over MeanderGroep.

Dit vind je leuk om te doen
Kies je voor BBL, dan kies je voor werken en leren, dan volg je de Beroeps Begeleidende Leerweg. Je bent dan bij
ons in dienst als leerling-werknemer. Je gaat naar school met andere BBL-studenten. Zo leer je elkaar kennen en je
leert van elkaar en elkaars vragen.
Wat verandert er voor je?

Je gaat één/twee dagen per week naar school
Je wordt 28-32 uur per week ingezet op een leerwerkplek binnen MeanderGroep (dit kan in de
thuiszorg zijn, maar ook in een van onze verpleeghuizen of wijkzorgcentra)
Je werkt overdag, ’s avonds en in het weekend. En in de laatste fase van je opleiding ook ’s
nachts
Gedurende je BBL-traject wissel je per leerjaar van werkplek. Zo leer je het werk en de
werkplekken goed kennen en krijg je ervaring in waar je je het best thuis voelt.

Hier herken jij jezelf in
Je volgt de opleiding verzorgende IG of verpleegkundige en zit in het 3e of 4e leerjaar
Je hebt passie voor de zorg
Je vindt het geen probleem om in het weekend, tijdens de vakantieperiode en op feestdagen te
werken
Je beschikt over eigen vervoer.
Bij indiensttreding dien je een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen of bereid te zijn deze
aan te vragen. De kosten van de VOG worden vergoed door MeanderGroep.

Dit zoek jij verder in een baan
Je gaat leren en werken bij de aantrekkelijkste werkgever van (Zuid-)Limburg
Wij betalen je lesgeld en het studiemateriaal
Je krijgt een begeleider op school en een werkplekbegeleider binnen MeanderGroep. Samen
zorgen wij ervoor dat je je opleiding prettig en goed doorloopt
Tijdens het BBL-traject krijg je een leer-arbeidsovereenkomst voor 28-32 uur per week
Je bruto maandloon start bij € 1988,87 op basis van een 36-urige werkweek
Na diplomering ontvang je van ons een dienstverband voor onbepaalde tijd
Heb jij na afronding van je opleiding nog zin om verder te leren en groeien? Geen probleem; wij
bieden binnen Meander namelijk diverse ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. Jouw wensen
staan bij ons centraal!

NB. In deze functie is momenteel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Deze krijg je
aangeleverd bij indiensttreding.

Wil je graag meer weten?
Voor meer informatie over deze leuke uitdaging
mag je contact opnemen met Monique Breukers,
Coördinator Meander Werk, tel: 06 145 798 36.
Vacaturenummer 2020.339

Solliciteren?
Is deze vacature de perfecte baan voor jou? Laat
ons via meanderwerk@mgzl.nl weten waarom je
deze leuke uitdaging zo graag aan wilt gaan.
Vergeet niet het vacaturenummer (2020.339) te
vermelden.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m 11
december 2020. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in overleg.

