
zorgnetlimburg.nl/loopbaanloket

Wij staan voor je klaar. Onze kennis van de werkvelden, 
organisaties, opleidingen en vacatures zorgt ervoor dat jij 
precies weet welke stappen je moet nemen. 

Gaat jouw hart sneller 
kloppen van een job in zorg 
en welzijn? 

Zit je met vragen over de 
werk- en leerroutes? 

Wil je weten hoe jouw 
toekomst eruit zou 
kunnen zien?  

    Loopbaanloket van 
Zorgnet Limburg

•  Bezoek onze online banenmarkt van
3 - 5 november.

• Meld je aan voor een van de
voorlichtingsbijeenkomsten en maak
kennis met zorg en welzijn.

o 8 september
6, 12, 21 en 27 oktober
10, 18, 24 en 30 november
8, 16 en 22 december

o Tijdstip 18.30-20.00 uur

•  Neem een kijkje in de praktijk bij een
zorg- of welzijnsorganisatie.

•  Maak gratis gebruik van een Sterk in
je werk loopbaantraject en ontdek
samen met een loopbaancoach wat
jouw kansen zijn binnen zorg en
welzijn.

Neem contact op!

loopbaanloket@zorgnetlimburg.nl
06 53 46 86 51



  Zorgnet 
Limburg

zorgnetlimburg.nl 

Zorgnet Limburg biedt jou een complete ervaring over 
werken en leren in de Limburgse zorg- en welzijnssector: 
een (nieuw) ‘startpunt voor 
jouw carrière’.

•  Ontdek de diverse werkvelden en
organisaties in zorg en welzijn.

•  Onderzoek welke leerroute bij je past.

•  Maak je Digi-CV aan en word
direct gevonden door zorg- en
welzijnsorganisaties in Limburg.

•  Ontvang de nieuwste vacatures in je
mailbox met de vacature-alert.

•     Lees verhalen en ervaringen.

Maak gratis je account aan op 
zorgnetlimburg.nl/registreren 
en wordt gevonden door méér 
dan 90 werkgevers in Limburg
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