OPLEIDING PERSONENZORG
RICHTING LOGISTIEK HELPER IN DE
ZORGINSTELLINGEN

OPLEIDING DISTRIBUTIE

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen
en verzorgenden. Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt
is niet jouw taak maar wat doe je dan wel? Je leert instaan voor de
bedeling van maaltijden, kamers en leefruimten onderhouden, zorg
dragen voor het linnen en de geneesmiddelen, de apparaten en het
verzorgingsmateriaal... veilig transporteren. Je leert helpen bij het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie-activiteiten... Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken
uitvoeren.

RICHTING MAGAZIJNMEDEWERKER

Je zorgt graag voor andere mensen. Bijvoorbeeld helpen met de maaltijdbedeling, mensen met de rolstoel helpen of een activiteit ondersteunen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een teamplayer. Je kan
je taken organiseren en bent stressbestendig. Na het behalen van je
certiﬁcaat kan je meedraaien in zorginstellingen als polyvalent of logistiek medewerker.

RICHTING BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG
Je staat in voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van
kinderen. De omgang met baby’s, peuters, kleuters en opgroeiende
kinderen vereist een praktisch pedagogische kennis, inzicht in het gedrag van kinderen en een open communicatieve houding. Kinderen
opvangen houdt in dat je hen verzorgt, met hen speelt, hun creativitit
stimuleert en dit in een ongedwongen, huiselijke sfeer. Een kindvriendelijk ingerichte binnen- en buitenruimte maakt het mogelijk dat kinderen zich kunnen uitleven in een aangename leefomgeving. Je verricht
ook huishoudelijk werk en staat in voor het opruimen van de opvangruimte. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgings- en spelmateriaal, de maaltijden en de verschillende vrije of geleide spelactiviteiten.

Een magazijnmedewerker is een polyvalente logistieke arbeider die instaat voor het ontvangen,
het opslaan en het verzenden van goederen. Hij/
zij maakt gebruik van eenvoudige hulpmiddelen
(bv. scanningapparaat, transpalet, enz.) en/of van
geautomatiseerde systemen om allerlei mogelijke
goederen te behandelen. Ook de administratieve
ondersteuning en de opvolging van het klaarzetten
van de goederen vallen onder de verantwoordelijkheid van de magazijnmedewerker.

DEELCERTIFICATEN ZIJN:
• Inkomende goederen
• Magazijntaken
• Uitgaande goederen
Je bent vaardig en hebt inzicht in het proces van
goederenontvangst, goederenopslag en goederenuitlevering. Je kan efﬁciënt, nauwkeurig en
zorgvuldig handelen. Je goed mondeling kunnen
uitdrukken (verbale communicatie) vormt voor jou
geen probleem. Bovendien ben je handig in de omgang met producten en met het verpakkingsmateriaal. Je bent veilig- en milieubewust en ﬂexibel.

Je zorgt graag voor kinderen. Je bent discreet, sociaal vaardig en een
teamplayer. Je kan je taken organiseren en bent stressbestendig. Ook
ben je communicatief. Na het behalen van je certiﬁcaat kan je meedraaien in een crèche of buitenschoolse opvang.
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