Durf jij in 2022 de
stap te zetten?
Werken bij Koraal, dat is werken op een
manier die bij je past in een omgeving waarin
je jezelf kunt ontwikkelen.

St. Anna

Op de Bies
Maasveld

Voor St. Anna in Heel, Op de Bies in Landgraaf
en Maasveld in Maastricht zijn we op zoek
naar nieuwe collega’s met hart voor de
zorg die in 2022 een carrièreswitch willen
maken naar de gehandicaptenzorg!

Wouter Blom (58)

“Ik ben een ander
mens geworden!”
Petra Housen (43)

“Mijn succesvolle
switch!”
Na de opleiding Activiteiten
begeleiding heb ik helaas nooit
binnen dat vakgebied gewerkt.
Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als
(chef)slager. Toen mijn functie
werd opgeheven, was voor mij
duidelijk dat het tijd was om de
overstap te maken naar de
gehandicaptenzorg.

Je bent nooit te oud om het
roer compleet om te gooien.
Na een jarenlange carrière in
de zakenwereld, haal ik nu veel
voldoening uit mijn werk als
persoonlijk begeleider bij Koraal.
Veel mensen zijn ongelukkig in
hun werk, maar durven hun
zekerheden niet op te geven.
Bij Koraal kwam ik in een
opleidingsgroep terecht met
mensen die, net als ik, al een
stuk werk- en levenservaring
hadden. Dat voelde meteen
goed. Door het werk in de
zorg ben ik een ander mens
geworden.

Sinds kort werk ik bij Koraal.
Het voelt heerlijk! Had ik deze
switch maar eerder gemaakt.
Nog nooit heb ik zoveel vol
doening uit mijn werk gehaald.
Om nu nog een zorgopleiding
te volgen voelt voor mij als een
hele goede investering!

Heb jij al een zorgdiploma?
→ Kijk dan op www.werkenbijkoraal.nl
of volg ons op social media voor het laatste
nieuws en de meest actuele vacatures.

facebook.com/werkenbijkoraal
instagram.com/werkenbijkoraal/
linkedin.com/company/koraal-groep/

Of je nu al in de zorg werkt of in
een andere sector, met ons maattraject voor zij-instromers maken
wij bij Koraal jouw carrièreswitch
naar de gehandicaptenzorg
mogelijk.
Geen zorgervaring?
Geen probleem! Bij ons kun je
leren en werken tegelijkertijd.
Voor wie?
Voor iedereen met hart voor
de zorg! Jij bent enthousiast,
gemotiveerd en leergierig!
Jij denkt in mogelijkheden,
staat stevig in je schoenen en
maakt makkelijk verbinding.
Wel of geen zorgdiploma, wij
heten je graag welkom als zijinstromer. We bieden je niet alleen
een baan als begeleider, maar ook
een individueel maatwerktraject.
We kijken naar wat je al weet en
kunt. In je werk- en privéleven heb
je namelijk al veel vaardigheden
en ervaring opgedaan.
Beschikbaarheid en uren bepalen
we in overleg met jou.

Danny Mevissen (51)

“Dit had ik
27 jaar geleden
al moeten doen!”
De afgelopen 27 jaar ben ik als
inkoper actief geweest in de
bouwwereld. Toen ging ik
nadenken of ik eigenlijk nog wel
verder wilde in die sector. Altijd
heb ik iets willen betekenen voor
andere mensen.
Na een aantal gesprekken ging
mijn voorkeur uit naar Koraal,
omdat ik hier de juiste klik
voelde. Nu loop ik stage in een
geweldige woongroep. Een
groep met fantastische cliënten
en fijne collega’s. Via Koraal ben
ik begonnen aan een opleiding,
waar ik heel veel zin in heb. Dit
had ik 27 jaar geleden al moeten
doen!

Meld je aan voor één van
onze digitale informatiebijeenkomsten!
dinsdag 11 januari van 14.00 - 15.30 uur
dinsdag 11 januari van 19.00 - 20.30 uur
donderdag 13 januari van 9.30 - 11.00 uur
Onze enthousiaste medewerkers
vertellen je alles over de Koraal locaties,
doelgroepen en leerwerktrajecten.
En uiteraard kun jij al je vragen stellen.
Interesse? Meld je aan door je naam,
e-mailadres, telefoonnummer en even
tueel je voorkeursdatum/-tijdstip te
mailen naar: solliciteren@koraal.nl.

 Zien we
jou in 2022?

