
    

   

INTERNE VACATURE 
 
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 het team Huishoudelijke dienst Wonen met zorg zijn wij op zoek een enthousiaste 
collega voor de functie van 

 

Medewerker huishoudelijke dienst 
Gemiddeld 12 tot 16 uur per week 

 
 

Wat ga je doen als medewerker huishoudelijke dienst? 
Als medewerker huishoudelijke dienst bestaat je functie voornamelijk uit het schoonmaken 
van algemene ruimten en woonappartementen van onze bewoners. Daarnaast verricht je 
diverse andere voorkomende werkzaamheden. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken kandidaten met bij voorkeur ervaring met schoonmaakwerkzaamheden en 
affiniteit met ouderen. Inlevingsvermogen, tact en een luisterend oor zijn van belang bij de 
dagelijkse omgang met bewoners. Je hebt respect voor de huiselijkheid, eigen leefstijl en 
spiritualiteit van de bewoners.  
Je weet van aanpakken, bent hulpvaardig, hebt goede sociale vaardigheden en bent in staat 
om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. 
 
Gemiddeld ben je 3 a 4 dagdelen werkzaam, met name in de ochtenden. We verwachten dat 
je flexibel kan zijn bij vakanties, of ziekte van collega’s en dat je bereid bent om dan 
eventueel extra uren te werken.    
 
Wat bieden wij? 

• In eerste instantie wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 8 maanden 
aangeboden voor gemiddeld 12 tot 16 uur per week; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld, je rooster is ruim van tevoren bekend; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 15) en deelname aan pensioenfonds 
Zorg en Welzijn. 

 
Ben je geïnteresseerd? 
We horen het graag van je! Stuur jouw motivatie en CV onder vermelding van 
vacaturenummer 19-47-FB uiterlijk 20 september 2019 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.  
 
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Helga Bennenbroek, zij 
is telefonisch bereikbaar op 0485-571541. Meer informatie over Stichting Sint Anna kun je 
vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
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