INTERNE en EXTERNE 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 onze huishoudelijke dienst zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste

Medewerker huishoudelijke dienst
gemiddeld 20 tot 24 uur per week

Wat ga je doen als medewerker huishoudelijke dienst?
Als medewerker huishoudelijke dienst ben je breed inzetbaar binnen Sint Anna. Je werkzaamheden
bestaan uit het schoonmaken van algemene ruimten (zoals vergaderzalen, kantoren, trappenhuis) of
woonappartementen van bewoners. Daarnaast verricht je diverse andere voorkomende
werkzaamheden, zoals het plaatsen van bestellingen en ruimtes klaar maken bij reserveringen en
ben je bereid om incidenteel ook in de afwaskeuken te ondersteunen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken kandidaten met ervaring met schoonmaakwerkzaamheden en affiniteit met ouderen. 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 4 à 5 dagdelen werkzaam, dit kan zowel in de ochtenden als de middagen zijn. In
deze functie werk je door de week, maar ook diensten in het weekend. We verwachten dat je bij
vakanties, of ziekte van collega’s je bereid bent om eventueel extra uren te werken.
Wat bieden wij?
• In eerste instantie wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden tot en met 31
december 2021 voor gemiddeld 20 of 24 per week;
• Werktijden worden in overleg vastgesteld;
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 15) 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 21-16-FB vóór 16 april 2021 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Leny Bulder (via tel. 0485565844) of Ruud Crooijmans (tel. 06-28883150).
Gesprekken worden gehouden op donderdag 22 april 2021,

