Leidinggeven in de zorg?
Meld je aan als trainee!

Wat ga je doen?

Jouw profiel

Als trainee kom je in loondienst (of misschien ben je dit al)
bij een van de deelnemende zorgorganisaties. Dit zijn
Cedrah, RST Zorgverleners, Salem en Zorggroep Sirjon.
Je gaat aan de slag als trainee waarbij je wordt ingezet op
verschillende plekken binnen de organisatie, of start direct
in een leidinggevende functie waarbij je het traineeprogramma van MTZW volgt.

•

Naast je werk op de werkvloer volg je samen met andere
trainees een opleidingsprogramma. Het programma is
ingericht op leidinggeven op twee niveaus: het leidinggeven aan een team of het leidinggeven aan één of
meerdere zorglocatie(s) of kerngebied. Je stroomt in
op één van deze niveaus afhankelijk van jouw kennis
en ervaring.

Praktische info

In dit programma komen thema’s aan bod als christelijk
leiderschap, inhoud van de zorg, besturen, beïnvloeden
en veranderen. Per jaar volg je tien trainingsdagen en
neem je deel aan intervisiebijeenkomsten.
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Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op hboof wo- niveau óf een relevante mbo opleiding met
aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.
Je hebt hart voor de zorg, hebt leidinggevende
kwaliteiten en je wilt je graag daarin verder ontwikkelen.
Je bent lid van één van de reformatorische kerken.
Je bent bereid minimaal 24 uur per week te werken.

Er zijn het eerste jaar acht opleidingsplaatsen beschikbaar
binnen de deelnemende organisaties.
Het traineeship start begin september 2021 en duurt 2 jaar.
De trainingsdagen vinden afwisselend plaats op verschillende
locaties van de participerende zorgorganisaties.
Je ontvangt een salaris, passend bij jouw ervaringsjaren en
conform de CAO die van toepassing is.
Het opleidingsprogramma wordt betaald door je werkgever.
Je wordt begeleid door een professionele coach met wie je
jouw ontwikkeling bespreekt en evalueert.
Voorafgaand aan het traject zal een selectie- en
ontwikkelassessment worden afgenomen.

Zin om aan de slag te gaan? Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk vrijdag 11 juni naar
sollicitatie@mtzw.nl. Geef hierbij aan welk type zorg aansluit bij je interesses, voor welk
instroomniveau je solliciteert en binnen welke regio je aan de slag wilt. Voor meer informatie
kun je bellen of appen met Christian van der Heijden (projectmanager) 06 44 06 63 12.
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