
Wat ga je doen?

Als vakantiekracht facilitaire dienst voer je lichte
huishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden
uit. Je kan daarbij denken aan het schoonmaken
van woonappartementen en algemene ruimtes,
zoals bijvoorbeeld vergaderzalen, en het ophalen
van afval en vuilnis bij de verschillende
afdelingen.

Wie zoeken wij?

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met een
hulpvaardige en actieve werkhouding en met
affiniteit met ouderen. Je bent minimaal 16 jaar,
beschikt over goede sociale vaardigheden en je
kan zowel goed zelfstandig werken, maar ook
samen met collega’s.

Je bent in de periode van eind mei tot en met
augustus tenminste 4 weken aaneengesloten
beschikbaar, je werkt in deze weken in overleg
ongeveer 20 uur. Je werktijden zijn afhankelijk
van de afdeling waar je werkt en zullen
waarschijnlijk veelal in de ochtend zijn.

Sint Anna is op zoek naar een  

Vakantiekracht
Facilitaire dienst

Ben je nog op zoek naar een leuke 
vakantiebaan de komende zomer? Lees dan 

even verder!

Wij bieden je een fijne werkomgeving op een 
plek waar je echt iets kan betekenen voor een 

ander. 

Solliciteren?

Is Sint Anna wellicht jouw plek deze zomer? Dan 
ontvangen wij graag vóór 10 juni a.s. je korte 
motivatie - waarbij je aangeeft in welke periode je 
beschikbaar bent voor vakantiewerk - en CV onder 
vermelding van vacaturenummer 22-13-FB.  Je kan 
deze versturen naar: 
vacatures@sintannaboxmeer.nl.

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer
informatie terecht bij Ruud Crooijmans, tel. 06-
288 83 150, of Yvonne Geraets, tel. 06-101 72 048
(beiden teamleider facilitair).

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige 

zorginstelling in Boxmeer, gelegen op het 
terrein van de zusters van Julie Postel. Een 
prachtige, historische locatie in het groene 

Maasheggen gebied waar met veel liefde voor 
ouderen gezorgd wordt. 

Samen met collega’s, mantelzorgers en 
vrijwilligers zorgen we ervoor dat onze 

bewoners de best mogelijke zorg ontvangen, 
zorg naar de wens van de bewoner.

Momenteel maakt Sint Anna een verandering 
door van verzorgingshuis naar verpleeghuis en 
in 2023 wordt op het huidige terrein zelfs een 

gloednieuw gebouw geopend!
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