Leerling verzorgende IG
24-28 uur per week

Glorieuxpark
Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen, herstelzorgstudio’s en een conferentiecentrum.
Glorieuxpark biedt een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op
ons landgoed, waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat.
Samen leven en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt.
Zorg & Wonen Glorieux
Zorg & Wonen Glorieux is een kleinschalige zorgorganisatie gelegen op het landgoed en biedt
verzorging en verpleging aan diverse kwetsbare doelgroepen, met oog voor de eigenheid van haar
bewoners. Zorg & Wonen Glorieux biedt ruimte aan verschillende bewoners die verblijven in Huize
Glorieux (verzorging en verpleeghuiszorg), de leefstijlwoningen met verpleeghuiszorg en de
herstelzorgstudio’s.
Wat ga je doen?
Als leerling verzorgende IG start je in september 2019 de opleiding en ga je meteen aan de slag in de
praktijk. Je verzorgt en begeleidt de bewoners volgens de afspraken in het zorgleefplan. Op de
werkvloer word je begeleid door een ervaren verzorgende IG of verpleegkundige.
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een betrokken collega met hart voor de mens en de zorg die tactvol,
luistervaardig en flexibel is. Je bent bereid om onregelmatig te werken, hebt minimaal een VMBOdiploma of andere MBO opleiding op niveau 2 of 3 afgerond en beschikt over een aantoonbaar MBO
werk- en denkniveau.
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Wat bieden wij?
Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s.
Een leer-/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een arbeidsduur van 24-28 uur.
Begeleiding door gediplomeerde collega’s.
Een salaris conform CAO VVT.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze praktijkopleider Laura
Leenders, telefoonnummer 040 – 2947500 of l.leenders@zorgenwonenglorieux.nl.
Solliciteren
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar
l.leenders@zorgenwonenglorieux.nl.

