Vacature leerling kraamverzorgende
Voor onze interne opleiding zoeken wij leerling kraamverzorgenden!
Kraamburo PVG is een kleine, persoonlijke organisatie en is als geen ander thuis in
het bieden van optimale kraamzorg. PVG stelt haar kraamverzorgenden centraal.
Aandacht voor onze kraamverzorgenden is aandacht voor onze cliënten.
De opleiding
PVG biedt een interne opleiding aan tot kraamverzorgende in samenwerking met
Scheidegger. Als je geen opleiding in de zorg hebt afgerond, is dit de kortste en
meest praktijkgerichte weg om aan de slag te kunnen!
De lessen vinden plaats op het kantoor van Kraamburo PVG in Sint Hubert in een
kleine groep. Verder is de opleiding zo ingericht, dat je al je opgedane kennis uit de
theorie meteen toe kunt passen in de praktijk. Je wordt namelijk meteen samen
met een van onze kraamverzorgenden ingezet bij een gezin in de periode tijdens en
na de bevalling.
De opleiding start in oktober / november en duurt 12 maanden wanneer je geen
achtergrond in de zorg hebt. Als je al in het bezit bent van een diploma helpende,
verzorgende-IG of verpleegkundige, kom je in aanmerking voor een verkort traject.
Wanneer je alle onderdelen met een voldoende afrondt, ontvang je van Scheidegger
het erkende branchediploma 'Kraamverzorgende'.
Profiel
Als kraamverzorgende is het belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan. Je
kunt je goed inleven in wat er omgaat in de moeder en het gezin. Je kunt goed met
kinderen omgaan. Ook wordt er van je verwacht dat je met kennis van zaken je
beroep uitoefent vanuit een zeer professionele houding. Je kunt je snel aanpassen
aan nieuwe omstandigheden, je bent praktisch en handig. Je kunt een huishouden
goed organiseren en daarbij rekening houden met de privacy van het gezin.
Functie eisen
Om de opleiding te kunnen starten dien je bij aanvang van de opleiding 21 jaar of
ouder te zijn. Daarnaast is het handig om in bezit te zijn van een B rijbewijs en een
auto vanwege de omvang van het werkgebied van PVG.
Tot slot hoef je geen vooropleiding te hebben in de zorg. Indien je dit wel hebt, kun
je in aanmerking komen voor een verkort traject van de opleiding.
Wij zoeken kandidaten waarbij de eigenschappen flexibel, verantwoordelijk,
zelfstandig, zorgzaam en gezellig op het lijf zijn geschreven!
Ons aanbod
De eerste vier maanden van de opleiding ga je van start als stagiaire met een
stagecontract van 16 uur per week en een stagevergoeding. Als na deze periode
blijkt dat het vak kraamzorg helemaal bij je past, wordt er een leerling-contract
overeengekomen van 16 tot 24 uur voor 8 maanden. De uren van de contracten
zijn gebaseerd op de uren die je in het gezin werkt. De opleiding wordt door PVG
betaald. Wel vragen we een eigen bijdrage van 500 euro bij de start van de opleiding
die volledig wordt terugbetaald indien je de opleiding succesvol hebt afgerond.
Solliciteren
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan een email naar
hr@kraamburopvg.nl of bel ons op 0485-454328.

