Huishoudelijk medewerk(st)er
Vind jij het belangrijk dat er naast goede zorg ook een schone leefomgeving is voor onze cliënten en kun jij
daar voor zorgen? En heb je een hart voor mensen met een beperking. Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wie zijn wij?
Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en individuele
aandacht. Zo kunnen onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd op hun
mogelijkheden, wensen en ambities.
We doen er alles aan om bij te dragen aan de ondersteuning van mensen met een verstandelijke en of
lichamelijke beperking. Want ook zij hebben recht op een geborgen veilige thuishaven. En daarom hebben
we jou nodig.
De functie
Als huishoudelijk medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak en andere huishoudelijke
taken op onze locatie in Axel.
Tijdens je werkzaamheden werk je zelfstandig, maar heb je soms ook contact met de bewoners.
Weet jij voor onze bewoners een veilige, schone en huiselijke leefomgeving te creëren. Reageer dan snel
op onze vacature!
Wat heb je nodig?
• Ervaring als thuishulp of schoonmaakmedewerker;
• Affiniteit met onze doelgroep;
• Je vindt het leuk om schoon te maken en een schone, opgeruimde omgeving vind je belangrijk;
• Je bent betrouwbaar en komt afspraken na;
• Je beheerst de Nederlandse taal en je staat open om eens praatje te maken met onze cliënten;
• Je hebt minimaal een niveau 2 opleiding afgerond.
Wat bieden wij?
• Een parttime dienstverband tussen de 8-12 uur per week;
• Een zelfstandige en afwisselende baan;
• Werktijden tussen 10:00 uur en 15:00 uur;
• Een leuke werkplek waar ruimte is voor eigen initiatief;
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.
Ben je enthousiast geworden door bovenstaande vacature en voel jij je geroepen om deze functie op te
vullen? Vertel ons dan waarom jij denkt dat je bij ons past.
Doe dit vóór 8 april 2022 door dit samen met je CV te mailen naar solliciteren@stichtingthuus.nl.
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Ankie Remmerts op telefoonnummer 06 11749728.

