
 
 
 
 
“Ben je iemand die enthousiast kan vertellen over jouw beroep en werkzaamheden? En weet je 
mensen te inspireren om hen warm te krijgen voor een toekomst in Zorg en Welzijn? ” 
 
dan ben je van harte welkom om ons team te komen versterken als  
 

Zorg- en Welzijnsambassadeur / Voorlichter 
 
Omschrijving 
Als Zorg- en Welzijnsambassadeur promoot je de sector door gastlessen te geven op scholen, iets te 
vertellen op studiekeuze- en banenbeurzen. Of bijvoorbeeld online via social media door berichtjes 
te plaatsen en/of vlogs te maken. Je kunt zelf aangeven waar jouw kracht li gt! 
 
In de voorlichting geef je uitleg over de eisen van het beroep of de studie en een schets over de 
sector. Daarnaast worden vooral de persoonlijke ervaringen en belevingen van jou als professional 
als uitgangspunt genomen. 
 
Het profiel:  

• Werkzaam in de zorg- of welzijnssector bij voorkeur een organisatie die lid is van SIGRA 
• Informatie op heldere wijze kunnen presenteren, aan de hand van 

voorlichtingsmateriaal/vormen 

• Presentatie kunnen afstemmen op de behoeften van de doelgroep (interactief) 

• Ongeveer 3 dagdelen per jaar beschikbaar  
 
Wij bieden:  

• De mogelijkheid om met de doelgroep in contact te komen en toegang tot een netwerk van 
scholen 

• Jaarlijks een themabijeenkomst met andere Zorg- en Welzijnsambassadeurs 
• Relevante documentatie en ondersteuningsmaterialen 

• Afhankelijk van de behoefte begeleiding/training m.b.t. het voorlichtingswerk 

• Een warm netwerk waarin we vol enthousiasme de sector helpen aan nieuwe medewerkers! 
 
Geef je op, of benader ons voor mee informatie!  
Waheeda Abdoelrahman, w.abdoelrahman@sigra.nl, 06-58084200 
 
Algemeen 
SIGRA is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Amstelveen, 
Amsterdam, Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Onder het label SIGRA Werk in 
Zorg en Welzijn wordt gewerkt aan de instroom en het behoud van goed gekwalif iceerd en 
voldoende personeel voor de regio. Het team van Zorg- en Welzijnsambassadeurs draagt bij aan deze 
doelstelling. De Z&W-ambassadeurs profileren de sector in de regio als een aantrekkelijke 
werkomgeving, waarin trots en vakmanschap wordt overgebracht. Het voorlichtingsteam wordt 
ondersteund door SIGRA.  
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