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Over de locatie
Atlant

Functieomschrijving
Vind je het geweldig om dat wat je aan het leren bent al in de praktijk te kunnen gebruiken?
Wat ga je doen
Heb jij naast je studie tijd over en wil je al ervaren hoe het is om te werken in de zorg, dan is dit je kans! Wij helpen jou met
de sollicitatie en kiezen voor jou de perfecte plek bij een locatie van Atlant. Er is van alles te doen bij ons! Op al onze
locaties in Apeldoorn, Beekbergen en Ugchelen is plek voor aanpakkers zoals jij. Je gaat onze cliënten helpen met het
wassen en naar bed brengen. En ook bij de dagelijkse handelingen als toiletgang en uiterlijke verzorging. Verder ben je
vooral bezig met het welzijn van de bewoners. Jij zet je in om hen een mooie dag te bieden.
"Werken bij Atlant als zorgmedewerker in opleiding is veeelzijdig, uitdagend en leerzaam. Leren doe ik met en van
alle collega's binnen Atlant".
Saskia Buitenhuis (BBL-Leerling niveau 3 VIG)

Functie eisen
Wat neem jij mee
Allereerst een hart voor de zorg, aanstekelijke energie en een goed humeur.
Verder:
volg je de opleiding Verzorgende IG of Verpleegkundige 4, 5 of 6;
• zit je in de het 2e, 3e of 4e leerjaar;
• wil je naast je studie praktijkervaring opdoen in de avonden, weekenden en vakanties;
• is het ook mogelijk om doordeweeks te werken wanneer je tijd hebt;

• kun je wel laten zien dat je de basiszorgstage en de ADL-module hebt gehaald.

Inschaling
Wat mag je van ons verwachten
We bieden jou een kans bij een werkgever die voor Topcare gaat.
Verder:
Bepalen we jouw werkuren in overleg. We bieden een contract van 0 uren tot een uren contract;
Een goed bruto maandsalaris dat wordt vastgesteld op basis van jouw studieniveau;
Ruimte om jezelf te ontplooien en jezelf te zijn;
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling;
Enthousiaste en betrokken collega's;
Werken bij een vitale werkgever die bewust inzet op kwalitatief goed personeel en een werkgever die jaarlijks een
volleybaltoernooi organiseert en deelname bied aan het drakenbootfestival.

Bijzonderheden
Heb je nog vragen?
Bel of app dan naar Wendela de Visser (recruiter) 06 22 06 25 08.
We horen graag jouw verhaal!

