
0165 - 34 13 34

Wij vragen:
 Je bent leergierig, zelfstandig en daadkrachtig;
 Je bent computervaardig i.v.m. leren in een digitale leeromgeving;
 Je bent flexibel (onregelmatige werktijden);
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto;
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 Woonachtig in de regio West-Brabant.

Wij bieden:
 Een leerarbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Kraamzorg;
 Een leuke sfeer in een informele en kleinschalige organisatie;
 Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat dat vergelijkbaar is met een verkort
   BBL-traject. 

Een zorgachtergrond is niet noodzakelijk. 
De duur van de opleiding varieert van 12 tot 15 maanden, afhankelijk van de snelheid 
van het leertraject en eventueel aanwezige zorgachtergrond. 

Spreekt jou dit aan?
Stuur je brief met motivatie en CV per mail naar werkenbij@KraamcentrumDAT.nl
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen of een mailtje sturen naar 
bovenstaand mailadres.  

Samen Leren in de Wijk
Bij Kraamcentrum DAT is het mogelijk een opleiding te volgen waar jij regie hebt 
over je eigen leerproces. Als collega in opleiding leer je in de praktijk en bepaal jij 
je eigen tempo. Deze vorm van leren noemen wij ‘Samen Leren in de Wijk’. 
De basis voor deze onderwijsvorm zijn jouw talenten en de situaties die je in de 
praktijk tegenkomt. Vrijwilligers, klanten, experts, professionals in opleiding en mede-
werkers van zorginstellingen vormen samen een leergemeenschap met jarenlange ervaring. 

Door elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, leren we van elkaar. Zo vormen we een opleidingstraject dat 
volledig is afgestemd op de zorgbehoefte waar we dagelijks in de praktijk mee te maken hebben.
Ontdek wat Samen leren in de wijk voor jou kan betekenen!

Interesse om in de kraamzorg te werken, maar niet de juiste papieren?

Wil je niet meer naar school, maar meteen leren in de praktijk?

Ben je bereid om in jezelf te investeren en zoek je een dynamische baan 
waarin jij het verschil kunt maken?

Dan ben jij degene die we zoeken voor onze 
nieuwe opleiding ‘Samen Leren in de Wijk’!

ALTIJD AL KRAAMVERZORGENDE WILLEN WORDEN?


