Zoek jij een uitdagende
BBL-opleiding in de zorg?

Ben je flexibel, enthousiast en durf jij de uitdaging aan om te werken met onze boeiende
doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking en hersenletsel? Wil je daarnaast leren
en werken in de (gehandicapten-)zorg combineren? Dan hebben wij jou iets te bieden!
Je volgt een BBL-opleiding Verzorgende-IG niveau 3, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg niveau 4 of
Verpleegkundige niveau 4. Je gaat één dag per week naar school (8 uren). De overige 20-24 uren werk je in een
SGL- locatie voor wonen of dagbesteding. Je komt altijd terecht in een leuk en hardwerkend team in jouw regio.
Ook krijg je bij SGL goede arbeidsvoorwaarden, begeleiding en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.
Wie zijn wij?
SGL geeft specialistische zorg aan cliënten met hersenletsel en lichamelijke handicaps. Ons doel is dat onze
cliënten het maximale uit hun leven kunnen halen. Wij vieren de persoonlijke successen van onze cliënten, hoe
klein ze voor een ander ook mogen lijken. Wij genieten van het groeiende zelfvertrouwen en de ontwikkeling
die onze cliënten, voor zover mogelijk, doormaken. Zij kunnen gebruikmaken van een totaalpakket. Zo bieden
we behandeling, dagbesteding, begeleiding thuis, wonen met begeleiding en logeren. SGL telt ongeveer 550
medewerkers en ondersteunt ongeveer 1.400 cliënten. Daarnaast werken wij met vele enthousiaste vrijwilligers.
Wil je meer informatie over SGL? Kijk dan op www.sgl-zorg.nl of op Facebook en Twitter (SGLzorg). Ontdek ook
onze video’s op YouTube (SGLzorgLimburg) over behandeling en begeleiding, wonen en jong dementerenden.
Wie zoeken wij?
Je kunt solliciteren op onderstaande BBL-vacatures:
•
Regio Noord Limburg:
- 2 vacatures combitraject MMZ3/verzorgende IG
•
Regio Westelijke Mijnstreek:
- 1 vacature verzorgende IG, niveau 3 (WBC De Baandert)
- 1 vacature verpleegkundige, niveau 4 (WBC De Baandert)
- 1 vacature Persoonlijk Begeleider (uitstroom gehandicaptenzorg), niveau 4 (WBC Geleen)
- 1 vacature Persoonlijk Begeleider (uitstroom specifieke doelgroepen), niveau 4 (WBC Echt)
•
Regio Parkstad:
- 1 vacature verzorgende IG, niveau 3 of 1 vacature verpleegkundige, niveau 4 (WBC Kerkrade)
- 1 vacature combitraject MMZ3/verzorgende IG (AC Kerkrade)
•
Regio Maastricht/Heuvelland:
- 1 vacature verzorgende IG, niveau 3 of 1 vacature verpleegkundige, niveau 4
Heb je interesse?
Solliciteer dan via bbl-opleidingen@sgl-zorg.nl en vertel ons door een overtuigende motivatiebrief waarom je
de BBL-opleiding wilt volgen. Voeg ook een uitgebreid CV met foto bij je brief én geef aan voor welke regio je in
aanmerking wilt komen. De sollicitatietermijn loopt tot 16 januari 2019. De sollicitatieprocedure bestaat uit een
verplichte informatieavond (donderdag 7 of 14 februari 2019) en een meeloopdag. We sluiten de procedure af
met een online assessment en een sollicitatiegesprek. Begin april is bekend wie het BBL traject gaat volgen.

