
  

  
 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij 

Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen 

drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning 

vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier 

van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden 

betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven 

zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen kracht én met steun 

van naasten is er veel mogelijk.  

 

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging en 

maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, 

dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en Liefkenshoek 

in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor sociale contacten. 

  

   
Stichting Samen Zorgen heeft de volgende vacature:   

Medewerker huishouding wijk (10 tot 15 uur)  
 

In deze functie kom je bij de cliënten thuis. Ze zijn je dankbaar voor wat je voor ze 

doet: je helpt ze namelijk bij allerlei voorkomende huishoudelijke werkzaamheden 

die ze zelf niet meer (goed) kunnen uitvoeren. 

Wat we vragen: 

 Je bent klantvriendelijk en gastvrij 

 Je werkt graag in de wijk en bij mensen thuis 

 Je bent bereid om wisselende diensten te werken 

 Flexibiliteit stellen we op prijs 
 

 

Wat we bieden: 

• Een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband.   

• De functie is ingedeeld in FWG 10 van de CAO VVT. 

  

Zie je het zitten?  

Mail jouw motivatie en CV dan naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl. Heb je nog 

vragen over de vacature, stel ze aan Lize van Eimeren, teamcoach: 06 – 2385 1540. 

 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties en een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) op.  
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