Werken als Leerling Verzorgende IG (BBL)
In een prachtig historisch pand in hartje Utrecht?
Met de béste omstandigheden om het vak te leren?
Kom dan als leerling werken in het Bartholomeus Gasthuis!
Het Bartholomeus Gasthuis is een
modern verzorgingshuis,
verpleeghuis en Huis in de Wijk,
gehuisvest in een historisch pand
in het Utrechtse Museumkwartier.
Op deze plek wordt al ruim zes
eeuwen zorg verleend.
In het gasthuis kunnen senioren
deelnemen aan de activiteiten van het
Huis in de Wijk, of zij kunnen er
beschut en veilig wonen met of zonder
zorg. Ook voor de aller kwetsbaarste
ouderen is er plek in het gasthuis. Dit
alles in een gastvrije omgeving waar
respect voor mens, milieu en de
lange historie (vanaf 1367!) voelbaar
is.
Het Bartholomeus Gasthuis
beschikt over 20 appartementen in het
woonzorgcentrum, zes kleinschalige
groepswoningen met ieder acht tot
tien appartementen voor
psychogeriatrische cliënten, twaalf
servicewoningen en zes
zorghotelkamers.

Op het gebied van welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus
Gasthuis hét gasthuis van de binnenstad van Utrecht. We hebben de ambitie om
de beste te zijn in wat we doen.
We bieden jou:
 een opleidingsplaats om het vak te leren (28-32 uur per week). Op de eerste
plaats ga jij er samen met ons voor zorgen dat je al het nodige leert om je
diploma te halen.


een leer-arbeidsovereenkomst conform cao VVT voor de duur van de
opleiding.



een contract als Verzorgende IG wanneer je bent gediplomeerd (bij
ongewijzigde bedrijfsomstandigheden én bij het vertrouwen dat jij als
professional een toegevoegde waarde voor de organisatie bent). Je komt te
werken bij een toekomstbestendige en vooruitstrevende organisatie waar je
de ruimte en juiste persoonlijke begeleiding krijgt om je verder te ontwikkelen
in je vak.



werk in een informele en gezellig sfeer met fijne collega’s. Je werkt in
professionele kleine organisatie waardoor je iedereen kent.



optimale leeromstandigheden: je krijgt een klein vast team op een vaste
groepswoning. Dit is gunstig want hierdoor raak je het snelst vertrouwd met
de cliënten en collega’s. Elke dienst werk je samen met een collega
Verzorgende IG. Zo kom jij het beste tot je recht!



maximale ondersteuning en begeleiding van een werkbegeleider en een
praktijkopleider.



uren vrijstelling van werk om naar school te gaan én daarbovenop uren
vrijstelling om gesprekken te voeren en handelingen te verrichten rondom je
leerdoelen.

Werken bij ons?
We stellen voortdurend doelen om
onze organisatie en de kwaliteit van
onze dienstverlening te verbeteren en
te vernieuwen. Werken bij ons vraagt
niet alleen een warm hart maar ook
een kritische blik en ambitieuze
houding. Elk detail doet ertoe en we
vragen ons voortdurend af: "hoe kan
dit nog beter?"
Je wordt uitgedaagd om bij te dragen,
geïnspireerd door ons huis, haar
eeuwenoude wortels en onze missie.
En je zult trots zijn. Want welke functie
je ook bekleedt, je maakt altijd deel uit
van iets groots; jij biedt die veiligheid
om 'Zorgeloos verzorgd' te genieten.

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij:
• leergierig, enthousiast, sociaal vaardig, klantgericht?
• computervaardig met o.a. Outlook, Word en internet en taalvaardig? (je beheerst
de Nederlandse taal goed in woord én geschrift).
Wil jij:
Met aandacht en respect zorgen voor onze cliënten? Heb jij de ambitie, het
denkniveau en de capaciteiten om het diploma Verzorgende-IG/Maatschappelijke
Zorg te behalen? Heb je het Helpende 2 niveau behaald en wil je verder of wil jij je
omscholen, bijvoorbeeld vanuit de richting SPW of MMZ?
Solliciteer dan naar deze leuke plek!
Voor informatie kun je contact opnemen met Jos van Baarsen (praktijkopleider),
werkzaam op maandag, woensdag en vrijdag via telefoonnummer 030 – 231 0254.
Je kunt jouw motivatiebrief en CV e-mailen aan hrm@bartholomeusgasthuis.nl.
De entreetoets voor niveau 3 behoort tot de toelatingsprocedure. Bij
indiensttreding wordt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

