
 
 

 
 

 
Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt 
thuiszorg en verpleeghuiszorg aan cliënten in Dongen en Oosterhout.  Wij werken “kleinschalig 
anders”. Dat wil zeggen, dat wij zorgen voor een hoge kwaliteit met voldoende aandacht voor de 
individuele wensen en behoeften van onze cliënten. Ons project Community Care Dongen (CCD) 
vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt. CCD is bedoeld voor kwetsbare ouderen in Dongen, die 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, waarbij formele en informele zorg elkaar 
aanvullen.  

Onze enthousiaste  medewerkers willen jou graag begeleiden in je leerproces. Wij zijn daarom op 
zoek naar iemand die graag wil leren en wil uitgroeien tot een medewerker van Maria-oord:  

BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) 

 VERZORGENDE IG  
VERPLEEGHUISZORG/ZORG THUIS 

MINIMAAL 27 UUR PER WEEK 
 
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging of eerste stap in je loopbaan, dan bieden wij jou een BBL-
niveau 3 IG. Je volgt één dag in de week de opleiding tot Verzorgende IG bij het ROC te Tilburg en 
werkt de overige dagen op de afdeling Verpleeghuiszorg of Zorg Thuis bij Stichting Maria-oord. De 
opleiding en je werkzaamheden starten in 2023. 
Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen: 

  
• Je bent enthousiast over het werken in de zorg en je wilt je carrière starten of van 

carrière switchen 

• Je hebt een vooropleiding in de zorg of welzijn gevolgd, of bent in het bezit van een 
VMBO TL,  Mavodiploma of een overgangsbewijs HAVO/VWO van klas 3 naar 4  

• Je bent enthousiast, leergierig en hebt affiniteit met de ouderenzorg 

• Je bent open en transparant 

• Je werkt persoonsgericht en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 

• Je staat open voor feedback en je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
dienstverlening  

• Je kunt je werk en privéleven zo organiseren, dat er ook ruimte is voor je opleiding en 
thuisstudie 

 
WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN? 
Het betreft een Leer-/Arbeidsovereenkomst voor minimaal 27 uur per week,  voor de duur van je 
opleiding, waarbij wij de opleidingskosten vergoeden. Je ontvangt goede, deskundige begeleiding. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). 

 
SOLLICITEREN? 
Ben jij iemand die past bij onze manier van werken? En wil je graag iets moois kunnen betekenen 
voor de cliënten van Maria-oord? Dan kan je een motivatiebrief en cv sturen t.a.v. mevrouw  
M. Jorissen, Coördinator Kwaliteit en Opleidingen via m.jorissen@mariaoord.nl. Voor eventuele 
vragen over deze functie of over Stichting Maria-oord, mag je contact opnemen via 0162-381100.  
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