
 
 

LEERLING HELPENDE NIVEAU 2 BREEDERZORG THUISZORG 

Uden, Veghel, Oss, Eindhoven 

Functieomschrijving 

Werken en leren, dat kan bij Breederzorg. Wij zijn op zoek naar mensen die bij Breederzorg 

Opleidingen de BBL-opleidingen Helpende niveau 2 willen gaan volgen. Je maakt deel uit van één 

van onze teams (Uden, Oss, Veghel en Eindhoven) en gaat één avond of dagdeel in de week naar 

school in Uden. Als helpende N2 ondersteun je cliënten bij hun dagelijkse verzorging.  

Hieronder vallen o.a. het wassen, aan- en uitkleden, bed verschonen, het aanreiken van alle 

uitgezette medicijnen en huishoudelijke werkzaamheden. Als leerling helpende werk je 

gecombineerd in de huishoudelijke en persoonlijke verzorging. Jij bent de schakel van Breederzorg 

Thuiszorg die de cliënt een luisterend oor en een helpende hand biedt en het mogelijk maakt dat de 

cliënt zo lang mogelijk in de eigen omgeving thuis verzorgd kan worden. Dankbaar werk waarmee je 

met jouw aanwezigheid voor mensen echt “het verschil” kan maken. 

Jij zorgt ervoor dat de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk gestimuleerd wordt. Je 

signaleert belangrijke veranderingen  bij de cliënt en haar omgeving en bespreekt en rapporteert 

deze aan de zorgcoördinator. 

Je werkt samen met o.a. verzorgende en verpleegkundigen in een oplossingsgericht wijkteam. Er zijn 

volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien naar Verzorgende IG en 

Verpleegkundige. 

Wij vragen 

 Een diploma voortgezet onderwijs 

 Woonachtig in de regio Uden, Veghel, Oss of Eindhoven 

 Je bent in staat zowel zelfstandig als in een teamverband te werken. 

 Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit waar Breederzorg Thuiszorg voor staat. 

 Je bent zelfstandig, stressbestendig en flexibel 

 Je spreekt goed Nederlands en bent in bezit van een rijbewijs en een auto. 

In het kader van de wet WKKGZ vragen wij alle nieuwe medewerkers om een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG). Ook het opvragen van referenties is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

Dienstverband 

Arbeidsovereenkomst met Breederzorg Thuiszorg met uitzicht op een vaste baan.  

 

Werktijden 

+/- 20-24 uur per week in onderling overleg vast te stellen. Wisselende diensten volgens rooster. 

Salaris 

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg.  

Onregelmatige diensten worden volgens cao VVT beloond. Je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg 

en Welzijn en kunt gebruik maken van tal van voorzieningen en regelingen van Breederzorg 

Thuiszorg. 

 



 
 

 

 

Aanvullende informatie 

Breederzorg Thuiszorg werkt in kleine teams en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 

Breederzorg Thuiszorg heeft een eigen skillslab en een opleidingsinstituut die wettelijk erkende  

opleidingen verzorgt op het gebied van de zorgfuncties: Helpende, Verzorgende  IG, 

Verpleegkundige en (nascholings)vakken in diverse specialisaties. Alle opleidingen en bijscholingen 

worden gegeven door ervaren vakdocenten. De ontwikkeling en opleiding van personeel en een 

(maat)vriendelijke werkomgeving staan centraal bij Breederzorg Thuiszorg.  

Contact 

Reageer direct! 

Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en CV te mailen naar onderstaand emailadres óf het 

sollicitatieformulier in te vullen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met 

personeelsfunctionaris Corina van Doorne of Malou Hilgerdenaar 0413-259441 of via 

PenO@breederzorg.nl.  
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