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Vacature opleidingsplekken: Intern en Extern 

 BBL opleiding Verzorgende IG 
 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en wil je graag een volgende stap zetten in de zorg. 
Wacht dan niet langer en maak gebruik van de opleidingsplekken BBL Verzorgende IG die 
Vitala+ biedt. Werken en leren worden hierbij gecombineerd. Lijkt dit je wat, dan komen wij 
graag in contact met jou. 

 
De zorgbehoefte van de patiënt staat binnen Vitala+ centraal. Als Verzorgende IG breng je 
deze in kaart en evalueer je deze aan de hand van het (zelf) opgestelde zorgplan.  
Je verzorgt, maar je bent vooral degene die de patiënt, soms letterlijk, weer op de been helpt. 
Jij, samen met je collega’s, stimuleert de patiënt actief in zijn herstelproces, de patiënt helpt 
om zijn of haar doel, “ik wil zo graag weer… “, te bereiken. Je werkt samen met de patiënt en 
zijn naasten aan herstel naar beter. En je voelt je best wel een beetje trots als jouw patiënt 
beter de deur uitgaat.   
 
Wat bieden wij? 

 Een leuke uitdagende leerwerkplek waar iedereen elkaar nog kent 
 Duur van de opleiding is 3 jaar met de mogelijkheid tot maatwerk, afhankelijk van de 

vooropleiding.  
 Start eind januari/begin februari 2023 

 Scholingskosten worden betaald door de werkgever 

 Salaris conform nieuwe onderhandelingsakkoord Cao VVT 2022-2023 

 Een contract van minimaal 28 uur, afhankelijk van de studiebelasting per gekozen 
traject. 

 

Waar verwachten we van jou? 
 Minimale opleidingseisen: 

 een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of 
theoretische leerweg, of; 

 een mbo-diploma van minimaal niveau 2, of; 

 een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of; 

 een mbo-diploma van een andere opleiding. 
 Je hebt voldoende tijd of kan tijd vrij maken voor het volgen van de opleiding. 
 Je werkt in wisselende diensten, ook weekenden, feestdagen en vakanties. 
 Je staat open voor feedback en bent bereid om te leren, je bent enthousiast, 

gemotiveerd en hebt doorzettingsvermogen. 
 Maar bovenal heb je affiniteit met onze doelgroep, hart voor de patiënt en oog voor 

zijn omgeving. 
 

Ben je enthousiast geworden? 
Wacht dan niet te lang, er zijn namelijk maar een beperkt aantal opleidingsplekken. Richt je 
schriftelijke motivatie vóór 8 januari aan werkenbij@vitalaplus.nl.  
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 2 van 2023. 

 
Inlichtingen 
Voor meer informatie omtrent de opleidingsplekken en de organisatie kun je contact opnemen 
met Mirjam Lemmen, teamleider, via telefoonnummer 043-6019400. 
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