
 

 ‘Een hartelijke en vriendelijke benadering, daar hangt heel veel vanaf. Iemand die prettig binnen komt 

en dan lekker aanpakt, waar je een praatje mee kan maken..Dat is gewoon heel prettig.’ 

-bewoner Sint Anna -  

 

Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder een 

gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Samen 

zorgen we ervoor dat de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens van deze 

bewoner.  

Voor de gemeenschappen Kleinschalig Wonen (KSW) zijn wij op zoek naar een 

MEDEWERKER HUISHOUDELIJKE DIENST 

Werkzaam in de weekenden en vakanties, gemiddeld 6 uur per week 

 

Als Medewerker huishoudelijke dienst (KSW) voer je lichte zorg- en huishoudelijke taken uit. Je 
maakt de algemene ruimten en woonappartementen schoon. Je biedt ondersteuning bij 
maaltijden, signaleert bijzonderheden omtrent gedrag bij bewoners of je grijpt in bij onveilige 
situaties.  

Wij zijn op zoek naar een collega die hulpvaardig is, goede sociale vaardigheden heeft en in staat 

is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Dat je affiniteit met de bewoners en hun 

leefomgeving hebt, dat spreekt voor zich. 

In deze functie werk je gemiddeld 6 uur per week. Dat betekent dat je bij voorkeur om de week op 

zaterdag en zondag werkt (van 8.00 uur tot 13.00 uur). Daarnaast ben  je in de vakanties 

beschikbaar om ook door de week te werken. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Waarom nu juist Sint Anna? 

Bij Sint Anna werk je binnen een kleine organisatie, waar we graag met elkaar meedenken. Oog 

hebben voor elkaar geldt niet alleen naar onze bewoners, maar ook voor onze collega’s. Op deze 

manier is het prettig werken binnen een ongedwongen sfeer.  

We bieden je in eerste instantie een tijdelijk arbeidscontract. Je arbeidsvoorwaarden zijn conform 

CAO VVT.  

Zijn wij op zoek naar jou? Laat het ons weten. Stuur jouw motivatie en CV onder vermelding van 

vacaturenummer 19-38-KSW vóór 29 juli 2019 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.  

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Niki Dinnissen, 

personeelsfunctionaris. Zij is telefonisch bereikbaar op 0485-571 541.  
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