
 
Ben je gastvrij, ondernemend en staat kwaliteit van zorg en welzijn bij jou hoog in het vaandel? Ben 

jij enthousiast, energiek en kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken? En ben je op zoek 

naar een leuke, uitdagende baan? Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! 

De werkomgeving 

Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste 

levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van 

familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele 

medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en  

De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er 

vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, 

Hemmen, Indoornik, Randwijk, Heteren en Driel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor het team Voeding en Gastvrijheid zoeken wij op korte termijn een: 
Medewerker huishouding, gemiddeld 14 uur per week 

Als medewerker huishouding verricht je huishoudelijke werkzaamheden in de algemene ruimtes van 

de locaties De Hoge Hof in Herveld en Liefkenshoek in Heteren.  

De werkdagen zijn van maandag t/m zondag. De werktijden liggen tussen 7.00 uur en 12.30 uur, 

gemiddeld 3 dagen per week  

 

Wat bieden wij: 

Het betreft een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar. De functie medewerker huishouding is 

ingedeeld in FWG 10 van de CAO VVT. Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal  

€ 1.534,15 en maximaal € 1.714,68 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van  

36 uur per week. 

 

Bij interesse in deze vacature: 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pieter Paul van den Heuvel, 
teamleider voeding en gastvrijheid, via telefoonnummer: 026-4722214.  

Reageren: 

Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV vóór 24 januari a.s. naar Ellen Maassen, 

solliciteren@stgsamenzorgen.nl  

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
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