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Heb jij het lef een carrièrestap te maken naar de zorg?
”Jij zou in de zorg moeten gaan werken! Dat past echt bij jou!” Zeggen mensen dat vaak tegen jou?
Of denk je er zelf al langer over om een overstap te maken, maar kwam het er niet van?
Dan is dit jouw kans! Juist omdat jij geen ervaring hebt in deze prachtige sector, geloven we in je.
Je brengt ervaring en andere inzichten mee. Nu nog een beetje lef!

Werken en leren via Lefgozer (m/v)
•
•
•
•
•
•

 en verkorte mbo-zorgopleiding
E
100% vergoeding van je opleiding
Baangarantie (na diplomering) in jouw
regio
Persoonlijke begeleiding
Passend salaris
Meerdere startmomenten per jaar

Lefgozers (m/v)
• Geen ervaring in de zorg nodig
• Minimaal 3 jaar werkervaring op mbo3-niveau of
hoger (hoeft dus niet in de zorg te zijn), vast te
stellen via diploma’s, functies of een assessment
• Bereidheid tot onregelmatig werken
Kennismaken met de ouderenzorg
• Kom naar onze inspiratiebijeenkomsten
• Bezoek de meeloopdagen
• Individuele gesprekken met toekomstig collega’s
• Oriëntatiebaan: een periode van maximaal
3 maanden oriënteren en meelopen in de zorg
Verkorte zorgopleiding
• Volledig betaald
• De opleiding duurt 18 maanden
• 8 uur per week naar school
• Klassen van 12 tot 17 personen
• Gelijktijdig 2 diploma’s:
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG)
én Maatschappelijk Zorg

Salaris
• Direct bij aanvang van het Lefgozers-traject ontvang
je een marktconform startsalaris
• Mbo-ervaring: schaal FWG 20
bruto € 1.714.68 tot € 2.265,63
• Hbo-ervaring: schaal FWG 25
bruto € 1.747,66 tot € 2.397,39
• Afhankelijk van eerder verworven competenties
en voorgaand salaris
• Onregelmatigheidstoeslag
• Vaste 13de maand
Baangarantie
• Direct na diplomering krijg je een vast contract
• Doorgroeimogelijkheden
Aanmelden
Ben je geknipt om te werken binnen de ouderenzorg,
ken je een echte lefgozer of wil je meer informatie?
Ga dan naar www.lefgozer.nu en neem snel contact
met ons op!

www.lefgozer.nu

