MEDEWERKER HUISHOUDELIJKE DIENST (FLEX)

Type

Werkplein

Organisatie

Zorggroep Manna

Locatie

Zorggroep Manna De Wingerd

Werkveld

Verpleging & Verzorging

Opleidingsniveau

Niveau 1

Arbeidstijd

In overleg

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

Cornelia van der Pluym

Functie(s)

Huishoudelijk medewerker

Publicatiedatum

22-07-2022

Ingangsdatum

z.s.m.

Reageer voor

01-09-2022

Nummer

111818

Over de locatie
Zorggroep Manna De Wingerd

Functieomschrijving
Ben jij direct beschikbaar, vind je het leuk om in het verzorgingshuis aan de slag te gaan en ons Huishoudelijk Team te
versterken? Solliciteer dan op deze functie, dan kunnen wij jou binnenkort wellicht verwelkomen als onze nieuwe
collega!

Organisatievisie
Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Voortdurend
verbeteren en professionaliteit zijn voor onze medewerkers vanzelfsprekend. “Uit liefde” is ons motto.

Wat houdt de functie in?
Je werkt in de ochtenduren.
Afhankelijk van het soort dienst waarop je bent ingepland maak je appartementen en/of algemene ruimtes schoon,
verschoon je bedden en reinig je contactpunten.
Manna probeert het werkrooster ruime tijd van tevoren klaar te hebben, zodat je op tijd weet wanneer je bent ingepland.

Functie eisen
Wat zoeken wij voor iemand?
Je bent flexibel en zelfstandig maar ook een teamplayer

Je vindt het leuk om met oudere mensen te werken
Beschikbaar tijdens de schoolvakanties
Ervaring in soortgelijk werk is een pré
Hygiënisch werken vinden wij heel belangrijk

Inschaling
Wij bieden
Een oproepcontract voor de duur van 7 maanden met uitzicht op verlenging naar een vast contract
Salaris volgens CAO in schaal FWG 15 afhankelijk van leeftijd en ervaring. Het uurloon ligt tussen de € 12,10 en
€ 14,99
Een afwisselende baan in een gezellig team met korte lijnen
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling bij Zorg&Welzijn, eindejaarsuitkering van
8,33%, PC privéproject of fietsplan, een actieve personeelsvereniging etc.
33 vakantiedagen per jaar
De mogelijkheid voor het volgen van een gedegen opleiding schoonmaakonderhoud met diploma

Bijzonderheden
Solliciteren
Stuur je brief met CV zo spoedig mogelijk naar po@zorggroep-manna.nl. Onder vermelding van ‘sollicitatie medewerker
huishoudelijke dienst’. Voor meer informatie kun je terecht bij Cornelia van der Pluym, tel: 06-10017425 of Marloes
Boersma tel: 06-21169559.
Iedere nieuwe medewerker dient een VOG (verklaring omtrent gedrag) in te leveren. De kosten hiervan worden vergoed
door Manna.

