Kom werken en leren bij Archipel
Ben jij nu werkzaam in een andere sector dan de (ouderen)
zorg, maar ligt je hart meer bij het zorgen voor anderen?
Of werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieuwe
uitdaging? Wij kijken graag samen naar jouw wensen en de
mogelijkheden in onze organisatie. Lees snel verder!
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Bij Archipel worden wij blij van mensen met dromen en ambities in de
zorg. Daarom krijg je bij ons de kans om jouw talenten in de zorg (verder)
te ontplooien. Je kunt bijvoorbeeld als woonondersteuner aan de slag.
Daarvoor heb je geen vooropleiding in de zorg nodig. Daarnaast hebben
we een eigen scholingsprogramma waarmee we verschillende manieren van
opleiden aanbieden. Wil jij werken en leren tegelijk? Dan is een BBL-opleiding
(beroepsbegeleidende leerweg) bij het Archipel College misschien interessant
voor jou. Wil jij jouw kennis en vaardigheden verder ontwikkelen en delen met
collega’s? Bij de Archipel Academie volg je een training of opleiding waardoor je
nóg beter wordt in jouw vakgebied.
En omdat iedereen anders is, bieden we ook verschillende manieren van werken
aan. Zo kun je kiezen voor een flexibele baan als flexmedewerker. De werktijden
sluiten dan aan op jouw privéleven en je kunt werken op verschillende afdelingen
en locaties. Ook eerst aan de slag als vrijwilliger en daarna doorgroeien naar
betaald werk behoort tot de mogelijkheden.
Enthousiast geworden?
Ontdek meer!

Je bent nooit te oud om te leren
Bij Archipel vinden we een leven lang leren belangrijk. Daarom hebben we trainingen
ontwikkeld die jou ondersteunen om je werk goed uit te kunnen voeren. En daar zijn
we best wel trots op!

Archipel Academie
Eigenlijk ben je nooit uitgeleerd. Daarom heb je als medewerker van Archipel toegang tot
verschillende trainingen en opleidingen die helpen om jouw talenten verder te ontplooien
en het werkgeluk te vergroten. De inhoud van de trainingen sluit zo dicht mogelijk aan
bij jouw werkplek en kun je direct toepassen. Zo dagen we je uit het beste uit jezelf én je
team te halen en de zorg voor onze cliënten nog verder te verbeteren. Ook krijg je gratis
leuke online trainingen van GoodHabitz aangeboden waarmee je je persoonlijk nog verder
kunt ontwikkelen.

Archipel College
Wil jij graag werken in de ouderenzorg, maar heb je geen zorggerelateerde achtergrond?
En wil je graag een opleiding volgen en tegelijkertijd werken? Met een BBL-opleiding van
het Archipel College word je (om)geschoold tot zorgmedewerker
binnen Archipel.
BBL-opleiding helpende (niveau 2) en verzorgende IG (niveau 3)
Tijdens deze opleiding leer en werk je binnen de muren van
Archipel. Hierdoor raak je direct vertrouwd met onze manier van
werken. Je volgt elke twee weken twee achtereenvolgende dagen
onderwijs. Deze lessen worden verzorgd door professionals
van Archipel en ROC De Leijgraaf. De overige uren werk
je op één van de locaties van Archipel.
BBL-opleiding verpleegkundige
verkorte opleiding (niveau 4)
Tijdens deze opleiding leer je in een veilige
omgeving die veel vrijheid geeft, maar ook eigen
verantwoordelijkheid vraagt. De opleiding wordt
door Archipel betaald en je krijgt als leerling een
salaris. Je volgt twee dagen per twee weken onderwijs
bij het Summa College. De overige uren werk je op één
van de locaties van Archipel.

heb vijfentwintig jaar in de retail gewerkt maar ik kreeg op een gegeven
“ Ikmoment
genoeg van het commerciële en het moeten scoren. Ik vond het
contact met klanten wel leuk ook al was dat vluchtig. Ik heb mijn vorige baan
opgezegd en ben bij Archipel begonnen. En nu geef ik mensen zorg en liefde,
niet met mooie spullen uit een winkel maar wel met aandacht.

”

Astrid, leerling verzorgende IG bij Archipel College

Werken met plezier en voldoening
Wij werken vanuit de overtuiging dat mensen het gelukkigst zijn wanneer ze zo veel
mogelijk eigen regie hebben of blijven houden. Dat geldt voor onze cliënten, maar ook
voor onze eigen medewerkers. Als medewerker van Archipel krijg jij daarom de vrijheid
om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo word je onderdeel van een zelfsturende
organisatie. Dat betekent dat jij en je team zelf beslissingen nemen, zodat iedereen
zijn/haar werk zo goed mogelijk kan doen. De dynamische, leerzame omgeving daagt
je uit het beste uit jezelf te halen. En je krijgt volop
kansen om jezelf écht te ontwikkelen en jouw
talenten te ontplooien. Je hoeft je dus niet te
vervelen!

Archipel Flex
Het is ook mogelijk om als flexwerker bij
Archipel te werken. Je bepaalt dan zelf
wanneer je werkt en hoeveel diensten je
wilt draaien. Ideaal dus wanneer je een druk
gezinsleven hebt, nog ergens anders werkt of
studeert. Als medewerker van Archipel Flex krijg
je de mogelijkheid om op verschillende locaties en
afdelingen te werken. Lekker afwisselend én je
doet zo maximale werkervaring op.

Als flexer heb ik de keuze om mijn eigen werktijden te
“
bepalen. Ik kan mezelf blijven ontwikkelen, trainingen volgen
en werkervaring opdoen. Ik heb lang gezocht naar een goede
balans tussen werk en privé. Als die goed is, kun je ook goed voor een ander
zorgen. Die balans heb ik als flexer eindelijk gevonden.

”

Ellen, medewerker Archipel Flex

Stage
Volg jij een opleiding in de zorg en wil je graag bij ons stage lopen?
Archipel heeft diverse leuke stageplaatsen. Kijk voor ons actuele aanbod
op: www.archipelzorggroep.nl/werken-en-leren/leren/stage.

Bijbaan en vakantiewerk
Ben jij op zoek naar een tijdelijke baan in de zorg en/of vind je het leuk om
tijdens vakantieperiodes werkervaring op te doen? Dan is vakantiewerk bij
Archipel echt iets voor jou! Dé manier om kennis te maken met onze leuke
locaties en het werken in de (ouderen)zorg.

Nog even iets over ons
Al jarenlang biedt Archipel verschillende vormen van zorg, wonen en welzijn
aan, passend bij de wensen van onze cliënten, en op verschillende locaties
in de regio Eindhoven. Wij werken vanuit de overtuiging dat cliënten én
medewerkers het gelukkigst zijn wanneer ze zo veel mogelijk eigen regie
blijven houden. Onze locaties kenmerken zich door een prettige, gastvrije
sfeer waarin iedereen zich thuisvoelt. Aandacht voor elkaar vinden wij heel
normaal. Het gevoel van samen is voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Laten wij jouw hart
sneller kloppen?
Dan maken wij heel graag kennis met jou!
Ook als je nog vragen hebt, horen we het graag.
Je kunt hiervoor contact opnemen met
de afdeling Werving & Selectie via
telefoonnummer 040 - 2654822.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijarchipel.nl.
We organiseren maandelijks een (inloop) Jobcafé
op steeds een andere Archipellocatie. Je kunt dan
vrijblijvend kennismaken en van gedachten wisselen
over jouw wensen en onze mogelijkheden.
We love to meet you!
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