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LEREN EN WERKEN
IN DE ZORG
WERKEN EN LEREN IN DE
OUDERENZORG DUITSLAND,
DURF JE HET AAN?
►
►
►
►

►
►

Werken en wonen in Noord Duitsland, niet ver van 		
de Groningse/Drentse grens
Driejarige duale beroepsopleiding voor gediplomeerde 		
‘Altenpflegerin/Altenpfleger’
Beginniveau: Afgeronde opleiding MBO niveau III
Je volgt een opleiding en werkt tegelijkertijd. Je bent 		
in dienst bij een werkgever en ontvangt een 			
basisvergoeding van minimaal € 818,00. 				
Daarnaast worden verhuis- en reiskosten vergoed
Er is een contactpersoon in Duitsland voor je, die je altijd
kunt aanspreken
Er wordt een programma verzorgd voor de invulling van je
vrije tijd

PROGRAMMA:
►

►
►

►

Je krijgt een passend 		
lesprogramma Duitse taal en
-cultuur in Nederland: 		
3 maanden
Je loopt stage in Duitsland:
6 weken
Samen met jou wordt een
kamer voor je gezocht in
de plaats waar je werkt en
naar school gaat
Als dit goed gaat, begin		
je in september als 		
‘werknemer in opleiding’ of te
wel AZUBI (Auszubildende)

SPREEKT JE DIT AAN?
►

Geef je dan nu op voor onze 				
voorlichtingsbijeenkomst over
Avontuur Duitsland Zorg Werken en leren in de ouderenzorg
Het vindt plaats op de banenbeurs in 			
Winschoten,
Op dinsdag, 10 maart om 14.00
Locatie:

Tramwerkplaats
Havenkade- Oost 3,
9672 BB Winschoten

JE BENT GESCHIKT ALS JE:
√
√
√
√
√
√
√

Graag in de ouderenzorg wilt werken
Het avontuur “Werken, leren en wonen in Duitsland“
jou aanspreekt
Tussen de 18 en 27 jaar oud bent
Vooropleiding: diploma MBO III niveau in de zorg,
of HAVO
Nog geen opleiding in het duale systeem
(leer-werktraject) hebt afgerond
Geen voltooide academische opleiding hebt
De nationaliteit hebt van een EU-land

INTERESSE? GEEF JE OP!
Stuur een e-mail naar
werkeninduitsland@groningen.nl
Geef hierbij de volgende gegevens:
naam
adres
woonplaats
opleiding
leeftijd
e-mailadres
telefoonnummer

