Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar
graag aan bij? Kom dan kennismaken!

Lever jouw bijdrage als

Huishoudelijk medewerker
Voor gemiddeld 17 uur per week
Als huishoudelijk medewerker zorg je ervoor dat de cliënten en onze medewerkers een
schone en hygiënische woon- en werkomgeving hebben. Je komt te werken in het team
huishouding dat bestaat uit zes medewerkers, samen zijn jullie onderdeel van het team
facilitair.
Omdat een schone omgeving elke dag fijn is werk je samen met jouw team op alle
dagen van de week, tussen 7.00 en 11.30 uur. Om de week werk je in het weekend.
Wat we van je vragen
• Ervaring in schoonmaakwerkzaamheden
• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen. Je herkent jezelf
in én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie –
Mensgericht.

Wat we je bieden
• Een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een vast
dienstverband.
• Reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT.
• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%,
vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling.
• De functie huishoudelijke medewerk is ingedeeld in FWG 15 van de CAO VVT, dat
betekent een brutosalaris tussen € 1.892,93 en € 2.345,70 als je fulltime werkt (36
uur). Jouw salaris bepalen we mede op basis van jouw werkervaring en opleiding.
Over ons
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.
Zie je het zitten?
Mail dan uiterlijk 10 juli jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl. De
kennismakingsgesprekken vinden plaats in week 28.
Heb je vragen? Neem contact op met Pieter van den Heuvel, teamcoach facilitair:
p.heuvel@stgsamenzorgen.nl

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

