Webinar Achterhoekse kansen in de Zorg en Welzijn!
In de Achterhoek is er al een langere tijd een grote vraag naar personeel in de
sector zorg en welzijn. Steeds meer mensen denken na om over te stappen naar
deze sector. Tijdens de landelijke week van ‘Ontdek de zorg’ (Ontdekdezorg
week) kan jij de zorg en welzijn ontdekken.
Maar welke kansen op de Achterhoekse arbeidsmarkt zijn er? En naar welke
medewerkers zijn werkgevers vooral op zoek? Welke scholing is er nodig om die
gewenste baan te bemachtigen? En hoe kan ik de scholing (gedeeltelijk)
financieren?
Al deze vragen komen in het webinar ‘Achterhoekse kansen in de Zorg en
Welzijn!’ aan bod. En er is ruimte om al jouw vragen te stellen!
Welke informatie krijg je tijdens het webinar?
 Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? En waar liggen kansen?
 Welke functies in de zorg en welzijn zijn er?
 Wat kunnen Leerwerkloket Achterhoek, WerkgeversServicepunt
Achterhoek en Achterhoeks Talentenfonds (Opijver) voor jou betekenen?
 Naar wie zijn werkgevers in de zorg en welzijn opzoek?
 Wat heb je nodig om jouw carrièreswitch mogelijk te maken? Hoe pak je
dit aan?
 Hoe kun je jouw opleiding betalen?
Voor wie?
Iedereen uit de Achterhoek die graag wil overstappen/omscholen richting de zorg
en welzijn
Waar?
Digitaal (vanaf je eigen computer, laptop, tablet of telefoon)
Wanneer?
Op dinsdag 15 maart organiseren we een ochtend- en avondwebinar. Je kunt zelf
kiezen wanneer jij graag wilt aansluiten. Aanmelden is wel nodig!
Tijdstip ochtend:
Tijdstip avond:

09:00 – 10:00 uur
19:00 – 20:00 uur

Aanmelden?
Meer informatie en aanmelden voor één van de webinars op dinsdag 15 maart
kan via info@wspachterhoek.nl .
Geef bij je aanmelding aan of je aanwezig bent bij het ochtend- of avondwebinar.

Deze webinar wordt gegeven door adviseurs van WerkgeversServicepunt Achterhoek (UWV,
Laborijn, Fijnder, gemeente Bronckhorst en gemeente Oude IJsselstreek / STOER) en
Leerwerkloket Achterhoek (UWV, Graafschap College, Fijnder en Laborijn)

