VAKANTIEKRACHTEN HUISHOUDING. BOEK NU JOUW
VAKANTIEBAAN OF BIJBAAN IN DE HUISHOUDING BIJ
MANNA

Type

Werkplein

Organisatie

Zorggroep Manna

Locatie

Zorggroep Manna

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Lbo

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

P&O

Functie(s)

Huishoudelijk medewerker
Vakantiewerk huishoudelijk medewerker

Publicatiedatum

22-06-2022

Ingangsdatum

z.s.m.

Reageer voor

01-08-2022

Nummer

108115

Over de locatie
Zorggroep Manna

Functieomschrijving
Geld verdienen, ervaring opdoen en iets betekenen voor een ander: wat wil je nog meer? De beste vakantie- of
bijbaan vind je bij Manna.
Wil jij graag wat betekenen voor je medemens en extra geld verdienen in de vakantieperiode? Ben je 16 jaar of ouder?
Op zoek naar een leuke vakantiebaan of bijbaan? Bezorg jij onze cliënten een lach op het gezicht door het
ondersteunen in de huishoudelijke taken? Je bent van harte welkom als huishoudelijk ondersteuner bij een van onze
dankbare cliënten. Pak deze kans om in jouw vrije uurtjes iets te betekenen voor een ander. Inclusief een lekker
salaris!
Betekenisvol werk met een goed gevoel
Werkdagen en -uren bepaal jij zelf
Geen dag hetzelfde
Manna is op zoek naar vakantiemedewerkers in de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo,
Enschede, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Jouw vakantie- of bijbaan
Je gaat aan de slag bij onze cliënten thuis en ondersteunt hen bij de huishoudelijke taken. Hiermee maak je het
mogelijk dat zij zelfstandig thuis kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Belangrijk en dankbaar werk

dus.
Jouw taken zijn o.a. stof afnemen, stofzuigen, vloer dweilen, schoonmaken van sanitair, bed opmaken en indien
nodig de verzorging van het wasgoed. Ook strijken kan tot de taken behoren.
Uiteraard houden we ons in deze tijd aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat jij veilig je werk kunt doen.
Je wordt (zo mogelijk) ingezet in de plaats/wijk waar je woont.
Je kunt deze job heel goed combineren met een bijbaan in bijvoorbeeld het weekend.

Functie eisen
Jouw inbreng
Ben jij…
Een scholier of student die in de mei- en de zomervakantie 2022 bij cliënten thuis huishoudelijke werkzaamheden
wil verrichten?
Weet je van aanpakken en vind je het leuk om huishoudelijke taken te doen?
Ben je iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, ben je betrouwbaar en kom je jouw afspraken na?
Solliciteer! Ook als je bijvoorbeeld maar een week of 2 weken of af en toe een dag beschikbaar bent, nodigen wij je uit
om te solliciteren.

Inschaling
Wat staat je te wachten?
Een vakantiebaan of bijbaan die goed op je cv staat;
Werken bij dankbare cliënten in de schoolvakanties, doordeweeks of in het weekend op de uren die jou het beste
uitkomen;
Gezellige werkomgeving;
De kans om waardevolle werkervaring op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en mooie herinneringen te
maken;
Een oproepcontract / een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 weken (en/of voor 2 weken in de
meivakantie);
Je werkt op doordeweekse dagen tussen 08.30 en 16.30 uur, werken op zaterdagochtend tussen 08.00 en 12.00
uur behoort ook tot de mogelijkheden (op basis van de mogelijkheden en jouw wensen);
Een inwerkprogramma maakt deel uit van de job, rekening houdend met de coronamaatregelen;
Lekker cashen. Een bruto uurloon van € 11,06. Hier komt nog bij op: 8% vakantietoeslag, 12,68% vakantierecht
en 8,33% eindejaarsuitkering;
Een fietsvergoeding € 1,22 per gewerkte dag;
Heb je naar tevredenheid gewerkt? Dan ontvang je in september een bioscoopbon of een vergelijkbare attentie.
Je hebt naar tevredenheid gewerkt als je alle geplande diensten werkt en de cliënt tevreden is.

Bijzonderheden
Het voelt goed, wanneer je in je vrije uurtjes iets voor een ander doet!
Enthousiast geworden? Solliciteer door het sollicitatieformulier in te vullen via deze link:
https://forms.gle/xidpo9XfdUkzn9Zm7
Als je het formulier hebt ingevuld ontvang je automatisch een bevestiging. Wij nemen binnen een paar dagen contact
met je op voor het maken van verdere afspraken. Vragen? Bel met onze collega’s van P&O (053-3030600 en vraag naar
de afdeling P&O) of mail jouw vraag naar po@zorggroep-manna.nl.

