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Vacature 2020-050 

24 uur per week  

Locatie 

Raffy | Lâle | Leystroom 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 Een jaarcontract, met uitzicht op een  

vast dienstverband 

 goede arbeidsvoorwaarden conform  

CAO VVT 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 leuke collega’s die voor jou klaar staan 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt 

 een ambitieuze organisatie die volop  

in ontwikkeling is 

 

 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-050 naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met Lia Jansen, 

opleidingsfunctionaris (06-82466376) of 

Angela IJzer, praktijk opleider (06-20573175)  

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR.  

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Voor onze kleurrijke organisatie zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste en veelzijdige Praktijkopleider! 
 

Je belangrijkste taak als praktijkopleider is het coördineren en begeleiden van de 

beroepspraktijkvorming van BOL en BBL leerlingen binnen onze organisatie. Je 

begeleidt leerlingen in hun leerproces  en coacht en begeleid de werkbegeleiders op 

het gebied van coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken.  

Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van het opleidingsklimaat, waarbij je in 

samenwerking met collega’s van team HR/opleidingen en leidinggevenden het 

voortouw neemt. Je zorgt mede voor en bewaakt mede het veilige opleidingsklimaat 

binnen de organisatie. Ook onderhoud je ook contact met opleidingsinstituten en 

brancheorganisaties.. Al met al een uitdagende en veelzijdige functie in een 

enthousiast team. 

 

Wat vragen we van jou? 

Je bent bij voorkeur in het bezit van minimaal het een diploma verzorgende niveau 

3 / IG. Tevens beschik je over een diploma Praktijkopleider. Je bent enthousiast, 

daadkrachtig, initiatiefrijk, denkt in oplossingen en wil de handen uit de mouwen 

steken. Bij voorkeur heb je aantoonbare werkervaring in een coachende rol en kunt 

snel schakelen tussen theorie en praktijk. Je bent nieuwsgierig en beschikt over een 

goed empathisch vermogen. Uiteraard ben je communicatief vaardig, zowel in 

woord als in geschrift. Je kunt je goed inleven in de organisatie en de verschillende 

culturen.  

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.  
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  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De 

Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties is er tevens een breed aanbod dagbesteding, zorgverlening en verpleging voor 

zelfstandig wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


