
    

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit 

de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in 

hechte zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon 

menselijke en door een sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige 

landelijke locatie. Hiermee is zij uniek in het grote aanbod van zorginstellingen.  

Voor onze voedingsdienst zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste 

 

 

Medewerker afwaskeuken  
Voor gemiddeld 6 uur per week  

 

Wat ga je doen als medewerker afwaskeuken? 

• Het verzorgen van de afwas van de centrale keuken en de  

• afdelingen 

• Het verrichten van ondersteunende werkzaamheden in de portioneerkeuken 

• Het verzorgen van de schoonmaak in de centrale keuken 

• Het verzorgen van het transport van de warmwagens naar de afdelingen 
 

 

Wie zoeken wij? 

• Voor deze functie zoeken wij betrouwbare collega die van aanpakken weet. Kennis 
en ervaring op het gebed van schoonmaak, hygiëne, schoonmaakmiddelen en 
materialen is vereist. 

• Je bent staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en beschikt over 
een hulpvaardige werkhouding 

• Je hebt een flexibele werkhouding en bent ook bereid te werken in weekenden en op 
feestdagen. 

 

Wat bieden wij? 

• In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor 8 maanden aangeboden voor 

gemiddeld 6 uur per week; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 10) en deelname aan pensioenfonds 

Zorg en Welzijn. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

We ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie; stuur jouw motivatie en CV onder vermelding 

van vacaturenummer  18-42-FB vóór 27 november 2018 naar 

vacatures@sintannaboxmeer.nl.  

 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Jeroen Cloudt 

(teamcoach facilitair) via telefoon 0485 -571 541. 

Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl .  
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