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Wij willen jou!
Goed betaald, leuk en dankbaar werk? Kom aan de slag als vakantiekracht huishoudelijke ondersteuning bij
Thuisgenoten.
In Assen zijn we op zoek naar enthousiaste vakantiekrachten voor de vakanties!
We bieden je een goed uurloon (incl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld) en veel flexibiliteit in werkdagen en -tijden,
zodat jij genoeg tijd overhoudt voor dat ene toffe feest in de buurt of een dagje weg met je vrienden.
Kortom, het ideale vakantiewerk!

Hoe ziet jouw dag eruit?
Je hebt een leuk weekend achter de rug en stapt maandagmorgen op je fiets, op weg naar de eerste cliënt. Dhr.
Pietersen wacht al op jou. Eerst maar eens vragen hoe zijn weekend was. Check! Je gaat van start. Als vakantiekracht in
de huishouding ondersteun jij onze cliënten bij huishoudelijke taken. Jij draait je hand er niet voor om en voelt je thuis bij
deze mensen. Je start met het schoonmaken van de badkamer. Ondertussen praat Dhr. Pietersen vrolijk verder en zorg
jij ervoor dat de badkamer spik en span is. Multitasken is je tweede natuur.
Afhankelijk van de vraag ga je verder met de volgende huishoudelijke taak. Dit varieert van afstoffen tot stofzuigen. Dhr.
Pietersen z’n dag kan niet meer stuk als zijn kleding ook netjes gestreken in de kast hangt. Hij behoort tot de doelgroep
ouderen. Daarnaast hebben we ook cliënten die door ziekte, een handicap of na een operatie afhankelijk zijn. Hier kom
jij in beeld. Dit doe je dan ook met veel plezier. Eigenlijk kunnen wij nu al niet meer zonder je! Nadat alle taken zijn
volbracht, fiets je met een voldaan gevoel naar huis.

Je past bij ons;
Als je flexibel inzetbaar bent in de mei- en/of zomervakantie 2022;
Je in staat bent om zelfstandig te werken en beschikt over goede sociale vaardigheden;
Cliëntgerichtheid bij jou op het lijf geschreven is;
Je graag voor anderen zorgt.
Natuurlijk staat daar wat tegenover;
Een leuke en afwisselende vakantiebaan;
Een goed all inclusive salaris (incl. vakantiegeld- en eindejaarsuitkering) op basis van je leeftijd;
Een extra toeslag bovenop het all inclusive salaris wanneer je in de zomervakantie werkt.
Flexibele werkdagen en -tijden, waardoor je genoeg vrije tijd hebt naast je bijbaan.
Enthousiast geworden? Wij zijn benieuwd naar jou!

Solliciteer dan snel via zorgselect/of via www.thuisgenoten.nl of stuur een appje naar: 06-18423966
Je kan ook bellen met 088-0881533

