
Wil jij de overstap naar de 
zorg maken? Word Lefgozer! 

Kies voor een 

Opleidingstraject 

Verzorgende IG 

(mbo 3)
in 18 maanden

Wij bieden je een baan én 
opleiding met inhoud en 

perspectief. Dit op een plek, 
volop in ontwikkeling, waar 

met hart en ziel gewerkt 
wordt aan liefdevolle zorg. 

Ons motto is dan ook: 
‘iedere dag een mooie dag!’

Maar waar word je dan voor opgeleid?

Als Verzorgende IG verleen je dagelijkse zorg aan
bewoners terwijl je ondertussen gezellig een
praatje maakt. Je ondersteunt bij alledaagse taken,
(o.a. wassen, helpen met aankleden, helpen met
eten) en verricht verpleegtechnische handelingen.
Je stimuleert bewoners om zo goed mogelijk voor
zichzelf te zorgen door te kijken naar wat er
allemaal nog wel zelfstandig of met hulp kan.

Jij hebt oog en oor voor bewoners. Je kent hun
persoonlijke verhaal en neemt initiatief tot het
verbeteren van de dagelijkse zorg en welzijn,
samen met jouw collega’s. Je onderneemt actie en
zoekt naar maatwerkoplossingen. Daarbij houd je
rekening met de mogelijkheden van de bewoner
en bied je een luisterend oor. In je werk heb je
contact met mantelzorgers, familie, huisartsen en
verschillende ondersteunende disciplines. En
uiteraard met je collega’s, zodat je aan het einde
van je dienst, na een goede overdracht, met een
voldaan gevoel naar huis kan gaan.

Ik een lefgozer? Hoe dan?

Het lefgozertraject is een intensief traject omdat
je in 1,5 jaar opgeleid en klaargestoomd wordt
tot Verzorgende IG. Via een verkorte BBL-
opleiding ga je vanaf dag één werken en leren
combineren. Je gaat één dag in de week naar
school en de rest van de tijd ga je aan de slag in
het werkveld bij Sint Anna.

Werkervaring in de zorg of een zorgdiploma zijn
niet vereist, een hart voor de zorg wel. De
opleiding wordt gegeven door een erkende
onderwijsinstelling waarbij je in groep terecht
komt met andere Lefgozers, allemaal zij-
instromers die net zoals jij al een carrière achter
de rug hebben en graag de overstap naar de zorg
maken.



Wat verwachten wij van jou?

Dat je affiniteit hebt met de ouderenzorg, flexibel,
leergierig en enorm gemotiveerd bent is natuurlijk
logisch. Het is belangrijk dat je goed in je vel zit. Je
gaat immers een intensief opleidingsprogramma
starten dat normaal gesproken 3 jaar duurt. En dat
vraagt iets van jou en je omgeving.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je:
• Een diploma niveau MBO 3 of hoger hebt;
• Minimaal 3 jaar werkervaring hebt (ervaring in

de zorg is niet nodig);
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

hebt (je spreekt, schrijft en leest goed
Nederlands);

• Je jezelf weer lerend kunt opstellen en je open
staat voor begeleiding.

• De drive hebt om weer een opleiding te volgen
en die tot een succes te maken.

Wat bieden we jou?

• Een contract tussen de 24 en 32 uur
• Een bruto maandsalaris van minimaal € 2135,43

en maximaal € 2638,80 bruto per maand.
• Jaarlijks een vakantietoeslag van 8%.
• Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
• Verlof op basis van een fulltime contract van

237,4 uur per jaar
• Een aantrekkelijk meerkeuzesysteem Arbeids-

voorwaarden, waardoor je fiscaal voordelig o.a.
een telefoon, laptop of fiets kan schaffen.

Stichting Sint Anna Boxmeer – Veerstraat 49 - 5831 JM Boxmeer - 0485 571 541 – info@sintannaboxmeer.nl

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige

zorginstelling in Boxmeer, gelegen op het terrein
van de zusters van Julie Postel. Een prachtige,
historische locatie in het groene Maashegge
gebied waar met veel liefde voor ouderen
gezorgd wordt. Samen met collega’s,
mantelzorgers en vrijwilligers zorgen we ervoor
dat bewoners de best mogelijke zorg ontvangen,
zorg naar de wens van de bewoner. Momenteel
maakt Sint Anna een verandering door van
verzorgingshuis naar verpleeghuis en in de
zomer van 2022 wordt op het huidige terrein
zelfs het eerste deel van een gloednieuw
gebouw in gebruik genomen!

Ben je enthousiast?

Vertel ons jouw verhaal! Meld je aan voor het
Lefgozertraject via de website www.lefgozer.nu.
Je kunt hier bij eerste voorkeur Sint Anna
aangeven. Karen, of een van haar collega’s van
Lefgozer, neemt zo snel mogelijk contact met je
op.

Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan
contact op met Karen van de Ven, Carrièrecoach
Lefgozer, via tel. 06-15559579 of via
info@lefgozer.nu.

Natuurlijk mag je ook eerst contact zoeken met
Helga, personeelsfunctionaris van Sint Anna. Zij is
bereikbaar via tel. 0485 -571 541.

mailto:info@lefgozer.nu

