Schakels naar werk
Aanbod
Terug naar zoekresultaten

Onderwijs (15-25 jaar) - Leren & Werken:

Verzorgende/zorgkundige
Doel
Wanneer de jongeren hun leer-werktraject succesvol beëindigen, kunnen ze een diploma of
(studie-)getuigschrift secundair onderwijs, een (deel-)certificaat en/of een getuigschrift bedrijfsbeheer
behalen.

Wat
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle
activiteiten in het dagelijks leven. Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op.
De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.
Help je graag mensen?
Heb je een luisterend oor?
Werk je graag met je handen?
Ben je geïnteresseerd in het functioneren van het menselijk lichaam en geest?
Werk je graag samen met ander collega's?
Dan is de opleiding Verzorgende/zorgkundige iets voor jou.
De opleiding zorgkundige duurt 3 jaar: je behaalt een certificaat zorgkundige mét een riziv-nummer
(hiermee kan je overal tewerkgesteld worden in de zorgsector).
Wil je sneller aan de slag in de zorgsector? Dan is de opleiding Logistiek helper in zorginstellingen iets voor
jou.
De opleiding Logistiek helper duurt 1 jaar: Je behaalt een certificaat en kan daarna aan de slag als Logistiek
helper in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum of in de thuiszorg.
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Sector

Opleiding > Onderwijs (15-25 jaar) - Leren & Werken
Werkervaring

Zorg
Certificaten
Onderwijscertificaat, -diploma
Doelpubliek
●

●

Werkzoekenden
Jongeren t.e.m. 30 jaar

Deelnemersvoorwaarden
Startbaan Kennis Nederlands- geen of zeer beperkte kennis -DuurtijdAfhankelijk van de voorkennis en de
beoogde kwalificaties.Meer informatie over "Onderwijs (15-25 jaar) - Leren & Werken:
Verzorgende/zorgkundige" op http://www.cdo-donboscowoluwe.be/opleidingen.aspx.Laatste update op:
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