HUISHOUDELIJK MEDEWERKERS (ALMELO)

Type

Werkplein

Organisatie

Manna

Locatie

Zorggroep Manna

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Lbo

Arbeidstijd

Oproepkracht

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

Functie(s)

Huishoudelijk medewerker

Publicatiedatum

23-10-2018

Reageer voor

31-05-2019

Ingangsdatum

23-10-2018

Nummer

41435

Over de locatie
Zorggroep Manna

Functieomschrijving
Woon je in Almelo en zit schoonmaken in je bloed of vind je het leuk om cliënten te ondersteunen in het organiseren van
hun huishouden? En kun je je vinden in onze visie? Solliciteer dan op deze functie.
Woon je in een andere gemeente in Twente en wil je daar aan de slag, dan ben je ook van harte welkom om te komen
solliciteren. Kijk op onze website in welke gemeenten we huishoudelijke ondersteuning leveren en waar we medewerkers
zoeken.
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.zorggroep-manna.nl/thuiszorg/huishoudelijke-ondersteuning/
Organisatievisie
Zorggroep Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Voortdurend
verbeteren en professionaliteit zijn voor onze medewerkers vanzelfsprekend.
Werkzaamheden
Je gaat aan de slag bij cliënten thuis en ondersteunt de cliënten bij het schoonhouden van hun woning.
Schoonmaakwerkzaamheden zoals stofzuigen, de badkamer en toilet reinigen, stof afnemen, de keuken schoonmaken
behoren tot de werkzaamheden.

Functie eisen
Wat zoeken wij
- een enthousiaste medewerker die in Almelo woont die bij cliënten thuis huishoudelijke werkzaamheden wil verrichten

- Ervaring met huishoudelijke werkzaamheden
- Medewerker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en goede communicatieve vaardigheden.

Inschaling
Wij bieden:
- Een contract voor bepaalde tijd. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot een vaste aanstelling
- Een salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
- Een fietsvergoeding €1,14 per dag
- Flexibele uren, met mogelijkheid tot vaste uren
- De kans om waardevolle werkervaring op te doen!

Bijzonderheden
Enthousiast?
Solliciteren kan door voor 2 november a.s. een mail te sturen naar po@zorggroep-manna.nl.
Onder vermelding van ‘sollicitatie huishoudelijk medewerker Almelo’.
Voor vragen kan je bellen naar de afdeling P&O via 053-4832328 of mail naar po@zorggroep-manna.nl

