
 

 

 

 

Helios Zutphen zoekt een 

Leerling Begeleider (BBL)  28 UUR PER WEEK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESEIZOENEN BESTAAT 

UIT 6 LOCATIES: 

• DE CORISBERG Heerlen 

• ELIVAGAR Roggel 

• GENNEP Eindhoven 

• BRONLAAK Oploo 

• VERDANDI Loenen-Zutphen 

• OVERKEMPE Olst 

deseizoenen.org 

 
 
Ben jij op zoek naar een betaalde baan en opleiding  in de zorg dan is dit je kans!  
 
Onze woonlocatie Helios in Zutphen  biedt je de mogelijkheid om het diploma 
Maatschappelijke Zorg op niveau 3 of 4 te behalen en je te ontwikkelen tot een 
professionele begeleider. Op Helios (groepswonen) wonen 7 bewoners met een 
verstandelijke beperking en verschillende complexe zorgvragen. Ondersteuning wordt 
geboden door o.a. voorspelbaarheid en structuur aan te bieden. Bij een aantal bewoners 
is door een lichamelijke beperking ook ADL ondersteuning noodzakelijk. 
 
Wij investeren graag in mensen die: 

• Zich gedegen hebben voorbereid op wat werken in de gehandicaptenzorg 
inhoudt. 

• Bereid zijn om tijd in zichzelf, studie en werk te investeren.  
• Communicatief vaardig zijn en beschikken over een hoge mate van zelfreflectie. 
• Over MBO werk- en denkniveau beschikken.  
• Minimaal 24 uur flexibel inzetbaar zijn in de zorg. In de zorg werk je alle dagen 

van de week, feestdagen en in vakanties en ochtend- dag- en avonddiensten.  
• In het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma kaderberoepsgerichte of 

theoretische leerweg.  
• Minimaal 18 jaar of ouder zijn. Ook herintreders en zij instromers zijn welkom. 
• Een open houding naar de antroposofie hebben. 
 
Wij bieden: 

Een leerwerktraject voor bepaalde tijd met een dienstverband van 28 uur per week. Je 
werkt 24 uur per week. Daarnaast ga je 1 dag per week naar school, waarvan 4 uur 
worden vergoed. Helios Zutphen betaalt het collegegeld en verplichte studieboeken. 
Gedurende de opleiding kun je minimaal 1x overgeplaatst worden naar een andere 
leerplek om zo breed mogelijk te worden opgeleid.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg. Medewerkers onder de 
21 jaar ontvangen een leerling salaris. Medewerkers van 21 jaar of ouder worden 
ingeschaald in FWG 25/0. 
 
Informatie en solliciteren: 

Solliciteren  kan tot 13  april 2020 door je motivatiebrief met bijbehorend CV te mailen 
naar werkenbij@deseizoenen.org o.v.v. leerling Helios Zutphen. 
Algemene informatie over onze organisatie vind je op www.deseizoenen.org.  
Voor vragen  over de functie kun je contact opnemen met Locatiemanager Sascha 
Dolleman  via telefoonnummer 06-57735531. 
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