Opgeleid worden tot Verpleegkundige in hartje
Utrecht? 28-32 uur per week
Dat kan bij het Bartholomeus Gasthuis!

Wil jij worden opgeleid tot Verpleegkundige bij het Bartholomeus Gasthuis? Dat Kan!
In het Bartholomeus Gasthuis verlenen we 24/7 professionele en persoonlijke welzijnszorg aan ca. 100
mensen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Met elkaar realiseren we onze missie: “Wij
zorgen er voor dat u ´Zorgeloos Verzorgd´ ouder kunt worden in het hart van Utrecht!” Dat doen we
met respect, professionaliteit, aandacht, warme betrokkenheid en gastvrijheid. We hebben de ambitie
om de beste te zijn in wat we doen en dat blijkt wel uit ons jaren lange gemiddelde waarderingscijfer
9 op Zorgkaart Nederland! Om dit zo te houden, hebben we jou nodig.
Waarom werken en leren bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een kleine organisatie met een prettige werksfeer.
Collega’s zijn trots op het gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Je werkt in
een prachtig historisch huis (anno 1367!) in hartje Utrecht. Wij staan bekend om de persoonlijke
aandacht die wij met elkaar geven aan onze cliënten en aan elkaar. We geloven dat jij je optimaal moet
kunnen richten op je opleiding zodat jij zo goed en prettig mogelijk je opleiding kunt doorlopen. Daarom
zijn wij er voor jou. Naast een vast aangewezen opleider die met je meeloopt in de praktijk en je helpt
bij je leerprestaties, heb je je collega’s, een teamcoach én een leidinggevende waar jij je vragen bij kwijt
kunt. Je staat er nooit alleen voor.

Wat ga je doen?
In een klein zelfstandig team wordt jij opgeleid tot Verpleegkundige. Je leert het vak van verpleegkundige in
de ouderenzorg. Samen met je vaste collega’s zet jij je in voor ca. 40 bewoners en gasten die wonen of
verblijven in onze appartementen, servicewoningen en in ons zorghotel (somatische zorg).

Wat houdt het leertraject in en wat krijg je ervoor terug?









Je krijgt een BBL opleidingsplaats tot Verpleegkundige om het vak te leren (28-32 uur per week)
én een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Met een afgerond diploma kun
je overal aan de slag want de zorg heeft je nodig!
Salaris (indien je al gediplomeerd bent als Verzorgende) conform FWG 35: € 1.838,58 tot € 2.668,93
bruto per maand/36 uur afhankelijk van kennis en ervaring).
Je krijgt de ruimte en juiste persoonlijke begeleiding om je verder te ontwikkelen in je vak.
Doorbetaalde uren om naar school te gaan én daarbovenop extra doorbetaalde uren om het
geleerde toe te passen in de praktijk.
Intensieve persoonlijke begeleiding door een opleider die altijd voor jou bereikbaar is en die
samen met jou jouw leertraject opstelt en volgt.
Optimale leeromstandigheden: je krijgt een vaste leerplek toegewezen in ons verpleegkundig team
met 15 collega’s. Dit is gunstig want hierdoor raak je het snelst vertrouwd met de cliënten en
collega’s.
Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw, korting
op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.

Wat vragen we?
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bent leergierig, enthousiast, sociaal vaardig en hebt liefde voor de medemens
bent computervaardig met o.a. e-mail, Word en internet
hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (spreken en schrijven)
hebt ervaring in de ouderenzorg, ziekenhuiszorg of gehandicaptenzorg
woont in (de directe omgeving van) Utrecht en je wilt een vaste baan in de ouderenzorg
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Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV naar HRM @ bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun je bellen met
Karen Lerou op (030) 231 02 54. Het is onze gewoonte dat je een dienst meeloopt. De entreetoets voor
niveau 4 behoort tot de toelatingsprocedure. Bij indiensttreding wordt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) gevraagd.
Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl

