
 

 

 
 

 

 

Welkom bij De Koperhorst! Wij zijn een zelfstandige organisatie met huiselijke sfeer, waar bewoners en 

medewerkers zichzelf mogen zijn. Wij zorgen met passie en overtuiging voor ouderen in de omgeving Amersfoort en 

wij zorgen goed voor onze medewerkers.  

 

Wij vinden graag in jou onze nieuwe collega, als 
 

BBL Verzorgende IG 
26 uur per week 

  
Wil jij werken in de ouderenzorg? 
Per 1 september 2023 bieden wij weer nieuwe ‘werken en leren trajecten’ aan. Durf jij met ons die uitdaging aan te 

gaan, een zorgopleiding te gaan volgen, een salaris te verdienen, jezelf verder te ontwikkelen en herken jij kansen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Als BBL-leerling Verzorgende IG ben je onderdeel van een team binnen een eigen zorgeenheid. Er is genoeg ruimte 

om te leren vanuit de dagelijkse praktijk. Dagelijks overleg je samen met je collega wat tijdens de dienst jouw 

leerdoelen zijn. Wekelijks heb je contact met je werkbegeleider, hiervoor wordt leertijd voor vrijgemaakt en 

ingepland. De Koperhorst werkt samen met MBO Amersfoort om de theorie en praktijk zoveel mogelijk op elkaar 

aan te laten sluiten. Naast de lessen op school werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk, waarbij met jou 

afgestemd wordt wat je nog zou willen leren en wat je al zelfstandig kunt uitvoeren. 

 

Herken jij jezelf hierin? 

 Je wil graag nieuwe dingen leren en staat open om jezelf te ontwikkelen en te verbeteren; 

 Je beheerst de vereiste sociale vaardigheden: tact, hulpvaardigheid, inlevingsvermogen en stimuleren; 

 Je bent flexibel inzetbaar, staat open voor feedback en bent stressbestendig; 

 Je toont initiatief; 

 Je kunt zelfstandig en in teamverband methodisch werken. 

 
De sollicitatieprocedure bestaat uit een oriënterend gesprek en een verdiepingsgesprek. Ook kan er eventueel een 

starttoets afgenomen worden door MBO Amersfoort. 

 

Wat bieden wij jou? 

Een fijne, warme werkomgeving in onze compacte organisatie, waar jij jezelf mag zijn door een eigen kleur te geven 

binnen de functiebeschrijving en onze visie. Wij bieden je contract aan voor 26 uur per week, waarbij je minimaal 24 

uur per week in de praktijk werkzaam bent, en je krijgt een salaris conform cao VVT. 

 

Denk je nu?... Ja, dat wil ik? Stuur dan jouw CV, en als je het leuk vindt je motivatie, naar onze afdeling Het 

Leerhuis via leerhuis@koperhorst.nl. Misschien drinken we dan snel een kop koffie/thee met elkaar! 

 

Wil je toch nog wat meer weten? 
Neem dan contact op met Liane Lemmers (zorgmanager) of Ada van de Veen (manager ontwikkelen & kwaliteit) via 

033-4726214. 

 

 
 

 

 

Voor bureaus die deze vacature lezen, wij proberen eerst zelf de geschikte kandidaat te vinden. Als dit niet lukt dan zullen wij 

contact met jullie opnemen. 
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