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Kom leren en werken in het Leven Lief Huis
Ben je kunstenaar of studeer je aan een kunstacademie? Dan is het goed
om te weten dat jouw andere blik en creativiteit van harte welkom zijn in
de ouderenzorg. In het Amsterdamse Leven Lief Huis, een verpleeghuis voor
kunstenaars, kun je werken als zorgmedewerker én kunstenaar. ZGAO verzorgt
en betaalt je benodigde opleiding. Als je hier in mei ’22 mee start, haal je al
binnen anderhalf jaar je diploma en kun je meteen aan de slag.
Het Leven Lief Huis: jouw toekomstige werkplek?
Het Leven Lief Huis wordt een inspirerende plek voor bewoners én medewerkers.
Met 32 atelierwoningen, een sociëteit, artist residence, huisartsenpraktijk en leuke horeca.
Dit kleinschalige verpleeghuis, speciaal voor kunstenaars met een intensieve zorgvraag,
is begin 2024 klaar. ZGAO realiseert het Leven Lief Huis in de wijk Oostenburg samen met
Stichting Kunstenaarshuizen Amsterdam. Een plezierige samenwerking die is gestart in
het Ramses Shaffy Huis.
Je opleiding: volledig betaald én baangarantie
ZGAO start in mei ’22 een verkorte mbo-opleiding niveau 3 voor Verzorgende IG.
Hiermee kun je werken in de verpleging en verzorging. De opleiding volg je in het
Flevohuis in Amsterdam-Oost. Naast de schooluren maak je minimaal 20 praktijkuren
per week. Dit betekent een contract van ongeveer 26 uur. Extra mooi: ZGAO betaalt
je opleiding en al binnen anderhalf jaar heb je je diploma op zak. Kun je meteen
professioneel zorg leveren in het Leven Lief Huis.
Meer informatie
Spreekt deze unieke kans je aan? Liesbeth Bonis vertelt je er graag meer over.
Mail, bel of app vooral: l.bonis@zgao.nl of 06 22 74 17 28.
Wist je dat er in de ouderenzorg steeds
vaker kunstenaars worden ingezet?
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