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Werken en leren
bij Valkenhof
Kleine geluksmomenten geven het leven glans. En het zijn die kleine
momenten die er voor onze cliënten zo toe doen. Een grapje, een blik,
een aai over iemands hoofd. Even de wereld van alledag vergeten. Dat
is wat medewerkers van Valkenhof iedere dag opnieuw weer samen
proberen te realiseren. Voel jij je hierdoor aangesproken? Wil jij werk
doen dat ertoe doet? Samen geluksmomenten delen en het verschil
maken? Dan leren wij je heel graag kennen! In deze brochure vertellen
we je meer over de mogelijkheden van werken en/of leren bij
Valkenhof.
Naast werk in de zorg, heeft Valkenhof ook geregeld vacatures voor
andere afdelingen, zoals administratie, ICT en de facilitaire dienst.
Bezoek onze website voor een overzicht van alle vacatures:
www.valkenhof.nl.
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Wie zijn wij?
Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek.
Of het nu bij mensen thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur per
dag, 7 dagen per week voor cliënten klaar. Om goede zorg te leveren, op een
gastvrije, gemoedelijke, typisch Brabantse wijze. ‘Zorg met ’n zachte g’
noemen we dat.
Mensen kunnen bij ons terecht voor verpleging, hospicezorg, thuiszorg,
huishoudelijke zorg, dagopvang, specialistische zorg en revalidatie op diverse
locaties in de regio Valkenswaard en Leende. Daarnaast bieden we onder de
naam Behandelcentrum Valkenhof behandeling en begeleiding op het gebied
van o.a. fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, psychologie,
maatschappelijk werk en ouderengeneeskunde.
Valkenhof draagt ook bij aan het verhogen van het welzijn van ouderen in de
regio, zowel voor bewoners als omwonenden van onze locaties. We bieden
een groot scala aan activiteiten op sociaal-cultureel gebied, zoals zang-,
schilder- en kooklessen. In onze grand cafés kunnen mensen elkaar
ontmoeten of een maaltijd gebruiken.

4

Werken en leren

BBL Opleiding
Wil je bij ons (opnieuw) aan de slag in de zorg? Leren hoe je ondersteuning
geeft aan mensen die zorg nodig hebben, de theorie direct toepassen in de
praktijk en tegelijk salaris verdienen? Heb je minimaal vmbo-k of niveau 2
afgerond? Dan kun je in dienst van Valkenhof een passende opleiding volgen.

Start, duur en locaties
De start van de opleiding kan op verschillende momenten in een jaar
plaatsvinden. Afhankelijk van je vooropleiding wordt bepaald welke opleiding
passend is. De lesdagen vinden plaats op het Summa College in Eindhoven.
Je werkt op verschillende locaties, op diverse afdelingen
(somatiek/psychogeriatrie). Door de afwisseling en verantwoordelijkheid binnen
je werkzaamheden leer je snel anticiperen en flexibel werken.

Aantal uren
Er zijn verschillende contractmogelijkheden bij Valkenhof:
24 uur (waarvan 4 uur lesvergoeding)
28 uur (waarvan 4 uur lesvergoeding)
32 uur (waarvan 4 uur lesvergoeding)
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"Samen geluksmomenten
delen met onze cliënten. Daar
gaan wij voor!"

Nikky en Anthony, medewerkers van Valkenhof

Stages
Wil je kennismaken met het werk in de ouderenzorg en ben je op zoek naar
een stageplek? Wij werken samen met verschillende onderwijsinstellingen. Volg
je een opleiding in de richting zorg (niveau 2 t/m 5), dan kun je bij je
onderwijsinstelling kenbaar maken dat je bij Valkenhof stage wilt lopen.
De medewerkers in de zorg worden ondersteund door verschillende
stafafdelingen; ook daar is het mogelijk om stage te lopen. Denk aan de
facilitaire dienst, communicatie, ICT of HRM.

Oriëntatiebaan
Werk je op dit moment in een andere branche en denk je regelmatig aan een
overstap naar de zorg, maar durf je de stap nog niet te zetten? Dan biedt
Valkenhof de mogelijkheid om te ontdekken wat het werken in de zorg inhoudt.
Het voornaamste doel is om je te oriënteren in de zorg en te ontdekken wat jij
leuk vindt om te doen. In je oriëntatiefase zal je gaan ondersteunen bij minder
complexe werkzaamheden in verschillende functies.
De oriëntatiebaan bestaat uit 2 modules:
1. Zorg voor de voeding & ondersteuning van het dagprogramma:
Je assisteert bij het ontbijt, diner en souper (tafels dekken, feestmaaltijden,
extra tussendoortjes).
Je assisteert bij het uitdelen en geven van de maaltijden.
Je krijgt informatie over belevingsgerichte zorg, activiteitenbegeleiding en
het dagprogramma van de cliënten.
2. Basiszorg:
Je krijgt uitleg over het begeleiden van cliënten met een rollator, wandelstok
of rolstoel.
Je mag onder toezicht van een helpende/verzorgende hulp bieden bij de
verzorging van de cliënt.
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Duur, uren en start
De oriëntatiebaan is een periode van drie maanden waarbij je zelf kunt
aangeven hoeveel uur je graag wil oriënteren. In overleg met jou wordt er een
startdatum afgesproken.
Vervolg oriëntatiebaan
Verschillende functies zijn er mogelijk binnen Valkenhof, waaronder
verzorgende, helpende of zorghulp. Voordat de drie maanden zijn afgelopen
bespreken we samen hoe je de oriëntatiebaan hebt ervaren en wat je graag
hierna wilt doen. Mocht je naar aanleiding van de oriëntatiebaan een opleiding
willen volgen om je te bekwamen tot verzorgende of helpende dan helpt
Valkenhof je graag hiermee.
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Solliciteren
Op www.valkenhof.nl vind je alle beschikbare vacatures en opleidingsplaatsen
en kun je direct online solliciteren.
Ook kun je er terecht voor het plannen van een speeddate, meeloopdag of
persoonlijke afspraak. Of schrijf je in voor een vacature-alert om op de hoogte
te blijven van interessante vacatures.

Vrijwilligerswerk
Wil je als vrijwilliger iets betekenen voor Valkenhof? Ga dan naar onze speciale
website voor vrijwilligerswerk voor meer informatie en om alle vacatures te
bekijken: www.vrijwilligers.valkenhof.com.
Je kunt ook een bezoek brengen aan ons VrijwilligersPunt, aan de
Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard. Onze medewerkers staan je graag te
woord.

Werken en leren

10

© Valkenhof
Versie 19.002
Wijzigingen voorbehouden

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van het werken en/of
leren bij Valkenhof? Neem dan contact op met de afdeling HRM,
via 040 – 2014035 of werving@valkenhof.org

www.valkenhof.nl
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Antwerpsebaan 3
5554 JV Valkenswaard

T. 040-2014035
E. info@valkenhof.org

Postbus 10101
5550 GA Valkenswaard

www.valkenhof.nl

