		

Over Zorgon
Mensen, processen en systemen in
de zorg beter maken. Dat is de missie
van Zorgon. Kernwaarden als kennis,
vertrouwen, echt, energie, groei
en oplossen staan bij ons hoog in
het vaandel.
Wij zijn specialist op het gebied van zorgregistratie en –facturatie en functioneel
beheer van diverse systemen in zorginstellingen. Door een vraaggestuurde aanpak en
benadering, worden vraag en behoefte van
de opdrachtgevers op systeem-, proces- of
gebruiksniveau naar werkbare oplossingen
vertaald. Dit doen wij via een beheersituatie
of op basis van een projectmatige aanpak.
Dankzij onze proactieve benadering hoeven
zorginstellingen die ondersteund worden door
onze consultants niet langer achter de feiten
aan te lopen.
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Meer weten?

Traineeprogramma

Young professional
in de zorg

Kijk voor meer informatie over onze diensten en
opleidingen op onze website of neem contact met
ons op via info@zorgon.nl of bel 010-8434235.
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Zorgon verzorgt in samenwerking met verschillende zorginstellingen
het traineeprogramma Young professional in de zorg. Dus ben jij die
net afgestudeerde HBO of WO-student met affiniteit in de zorg? Dan
zijn wij op zoek naar jou!

Young professional in de zorg
In zorginstellingen zorgen professionals er dagelijks voor dat administratieve- en
registratieve processen optimaal worden ingericht, uitgevoerd en gecontroleerd.
Om de kwaliteit van de zorgorganisatie te kunnen waarborgen, zijn goed
opgeleide medewerkers van essentieel belang. Nu én in de toekomst, maar
er is een chronisch tekort aan jonge, talentvolle professionals in de zorg.

‘Wat ik vrijdag leer,
breng ik maandag
meteen in praktijk’
Karlijn, trainee

Daarom is ons traineeprogramma gericht op afgestudeerde HBO- en WO-studenten die
de wil en potentie hebben om door te stromen naar de rol van consultant bij Zorgon om
zorginstellingen te helpen bij het oplossen van uiteenlopende organisatie- en informatievraagstukken. Zorgon begeleidt zowel ziekenhuizen, revalidatie centra, GGZ-instellingen,
verpleeg-/verzorgingstehuizen als de thuiszorg.

Wat bieden wij?
Het traineeprogramma van Zorgon bestaat uit
het opleiden, certificeren en coachen van trainees
en is exclusief samengesteld met en voor zorginstellingen. Een uitgekiend en gedoseerd aantal
theoretische en praktische onderdelen vormt, te
samen met de kennis van de meest gebruikte
zorgsystemen, een solide basis.
Vanaf dag één draai je volwaardig mee in een
zorginstelling waardoor je de opgedane kennis
meteen toe kunt passen en jezelf traint in de
daarbij noodzakelijke vaardigheden. Je word
hierbij intensief begeleid en gecoacht door een
ervaren Zorgon-collega. Ook volg je iedere week een
trainingsdag waar je niet alleen veel theoretische
kennis opdoet, maar ook ervaringen uit kunt
wisselen met de andere trainees en zorgcollega’s.
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COACHING (8 SESSIES)

VAARDIGHEDEN (14 DAGDELEN)

CERTIFICERINGEN (12 DAGDELEN)
(o.a. BiSL, Prince2, Lean)

Wat vragen wij?
Wij zijn op zoek naar kandidaten die voldoen aan onderstaande selectiecriteria:

DOMEINARCHITECTUUR (16 DAGDELEN)
(processen, standaarden, wet- en regelgeving)

✓ Je hebt een relevante en afgeronde HBO- of WO-studie.
✓ Je staat bekend om je uitstekende studieresultaten.
✓ Je hebt de ambitie om een opdracht of project binnen een zorginstelling te vervullen.

SYSTEMEN (14 DAGDELEN)
Schema traineeprogramma

‘Wij draaien
vanaf dag één
volwaardig mee’

✓ Je bezit de motivatie om een intensief opleidingstraject te combineren met een drukke baan.
✓ Je bent communicatief vaardig, kwaliteitsgericht en hebt een flexibele instelling.
Het traineeprogramma Young professional in de zorg biedt plaats aan maximaal zes trainees
die gedurende acht maanden het intensieve en op maat gesneden opleidingsprogramma volgen.
We starten elk jaar in september met een nieuwe groep. Bel of mail ons voor de actuele startdata.

Nicky, trainee

Met dit zeer complete opleidings- en
traineeprogramma geef je jouw talenten
en de zorginstelling waar je werkzaam
bent een unieke kwaliteitsboost.

Informatie en aanmelden
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 843 42 35.
Ben je geïnteresseerd en net afgestudeerd? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar solliciteren@zorgon.nl.

