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DE ZORGVERNIEUWERS

Bij Archipel kijken we anders naar de zorg. Al jarenlang bieden wij
verschillende vormen van zorg, wonen en welzijn aan, passend bij
de wensen van onze cliënten, en op verschillende locaties in de
regio Eindhoven.
We kijken naar mogelijkheden, naar wat
er wél kan. Daarom noemen we onszelf
graag ‘De Zorgvernieuwers’. Zo kun je bij
ons zonder vooropleiding in de zorg aan
de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger of
woonondersteuner. Of maak er betaald
werk van. Want door werken en leren
te combineren, kun je via ons eigen
Archipel College doorgroeien tot vaste
zorgmedewerker met een betaalde baan.
Jij kunt meer dan je weet!

Leren en werken bij Archipel
Wil jij graag het verschil maken in de
ouderen- of gespecialiseerde zorg? En wil je
en opleiding volgen en tegelijkertijd werken?
Dat kan via het Archipel College, waar we de
volgende BBL opleidingen aanbieden:
• Verzorgende IG (niveau 3)
• Verpleegkundige verkorte opleiding
(niveau 4)
• Helpende

Kies ook voor De Zorgvernieuwers
Heb jij hart voor de zorg en laten wij jouw
hart sneller kloppen? Dan maken wij heel

graag kennis met jou! Ook als je vragen
hebt, horen we het graag. Je kunt hiervoor
contact opnemen met de afdeling
Werving & Selectie via telefoonnummer
040 - 265 48 22.
Ben jij al zorgprofessional en zoek
je een nieuwe uitdaging? Kijk voor
onze beschikbare vacatures op
www.werkenbijarchipel.nl
We organiseren maandelijks een JobCafé
op steeds een andere Archipellocatie.
Je kunt dan vrijblijvend kennismaken en
van gedachten wisselen over jouw wensen
en onze mogelijkheden.
Frank werkt met mensen met dementie. Eens per
twee weken gaat hij twee achtereenvolgende
dagen naar het Archipel College. Frank:
”De opleiding is een samenwerking tussen Archipel
en ROC de Leijgraaf. Inhoudelijk maar ook voor wat
betreft studiebegeleiding zit deze opleiding top in
elkaar. Het is echt een koppeling tussen theorie
en de ervaring die je opdoet in de praktijk.”
Frank Mulder is 51 en toch nam hij weer plaats in
de schoolbanken. Hij zit in het tweede jaar van de
versnelde BBL-opleiding tot Verzorgende IG.

