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Wij willen dat jij het beste uit jezelf haalt, in 

welke functie dan ook. Ontdek samen met onze 

HR-collega’s welke baan bij jou past. Neem contact 

op via werkenbijprofilazorggroep.nl of scan de QR 

code.

Profila Zorggroep zit in de regio’s Noord-Nederland, Noord-Veluwe, 

Midden-Nederland en Zuid-Holland. Kijk voor meer info op onze 

website www.werkenbijprofilazorggroep.nl

Profila Zorggroep
Profila Zorggroep is een landelijke zorgaanbieder voor 

mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale 

problemen. 

Onze visie: Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en 

naar elkaar om te zien. Ieder mens is kostbaar en waardevol in 

Zijn ogen. Daarom bieden wij met liefde en lef professionele 

ondersteuning aan mensen met een beperking of psychosociale 

problemen. Wij kijken met hen naar wat wél kan en helpen 

hen hun leven, met de mogelijkheden die zij hebben, zo goed 

mogelijk vorm te geven.
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Profila Zorggroep
Werken en leren met liefde én lef 



Leren bij Profila Zorggroep 
Bij ons krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen in een specialisme 

of een allround zorgfunctie (MBO, HBO of WO). Werkervaring is niet 

altijd nodig, talent en inzet wel! 

Stage (BOL)
Tijdens jouw stage doe je praktijkervaring op en ontdek je wat het 

werk inhoudt. Je krijgt praktische begeleiding van een collega en je 

ontvangt een passende stagevergoeding. 

Werken en leren 
Als BBL student, zij-instromer of herintreder ben je bij ons in dienst 

als medewerker in opleiding. Je brengt direct in praktijk wat je 

tijdens de opleiding leert.

Meestal werk je drie of vier dagen per week en ga je één dag naar 

school. Je ontvangt een passend salaris en je kunt altijd terugvallen 

op jouw werkbegeleider. Na een succesvolle afronding van je 

opleiding ontvang je een diploma.

Werken bij Profila Zorggroep
Werken bij Profila Zorggroep betekent werken met liefde 
én lef! Dagelijks staan onze medewerkers klaar voor 
zo’n 1.100 mensen met psychische problemen en/of een 
verstandelijke beperking. Ze bieden zorg en ondersteuning 
op onze woongroepen, Werk | Leer | Beleef locaties, 
gezinshuizen of bij de mensen thuis.

Kom jij bij ons leren en werken? Dan mag je erop rekenen 
dat wij ook goed voor jou zorgen. Omdat jij er bent voor 
onze cliënten en bijdraagt aan hun levensgeluk. 

Werken bij Profila Zorggroep betekent: 

• informele en ontspannen werksfeer 

• jouw professionaliteit combineren met je christelijke 

identiteit

• ontwikkelen en doorgroeien met de Profila Academie

• goed salaris vanuit cao Gehandicaptenzorg of Sociaal 

Werk

• thuiswerken, eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, 

sportabonnement of een Individueel Keuze Budget

Ik vind het tof dat ik hier de kans krijg om door te groeien. 

Ik begon als stagiair, werd toen begeleider en nu ben ik 

meewerkend teamleider. Een mooie functie waarbij ik het 

team mag aansturen en ook nog met één 

been in het werkveld sta.

De sfeer in ons team is warm en 

informeel. Collega’s gaan met respect 

met elkaar om en als er iets speelt in je 

privéleven vragen ze daarnaar en bidden 

ze met je mee. Ik doe mijn werk met veel 

plezier en vertel met trots aan anderen bij 

wat voor mooie organisatie ik werk.


