VAKANTIEMEDEWERKERS 2019 (HUISHOUDELIJKE
ONDERSTEUNING)

Type

Werkplein

Organisatie

Manna

Locatie

Zorggroep Manna

Werkveld

Thuiszorg

Opleidingsniveau

Lbo

Arbeidstijd

Oproepkracht

Arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

CAO

Verpleging & Verzorging en Thuiszorg

Informatie verkrijgen bij

P&O

Functie(s)

Huishoudelijk medewerker

Publicatiedatum

21-05-2019

Ingangsdatum

z.s.m.

Reageer voor

01-07-2019

Nummer

43030

Over de locatie
Zorggroep Manna

Functieomschrijving
Wil je graag extra geld verdienen in de vakantieperiode, kom dan werken bij Manna!
Manna is op zoek naar vakantiemedewerkers in de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo,
Enschede, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
Werkzaamheden
Je gaat aan de slag bij cliënten thuis en ondersteunt de cliënten bij het creëren van een schoon en leefbaar huis. De taken
zijn o.a. afstoffen, stofzuigen, schoonmaken van sanitair, strijken etc.

Functie eisen
Werkzaamheden
Je gaat aan de slag bij cliënten thuis en ondersteunt de cliënten bij het creëren van een schoon en leefbaar huis. De taken
zijn o.a. afstoffen, stofzuigen, schoonmaken van sanitair, strijken etc.
Wij zoeken medewerkers (minimumleeftijd is 18 jaar) voor in de vakantieperiode:
- Scholieren/studenten die in de zomervakantie (15 juli t/m 23 augustus 2019) bij cliënten thuis huishoudelijke

werkzaamheden willen verrichten
- Beschikbaarheid van tenminste drie weken aaneengesloten in de zomervakantie. Bij voorkeur in de bouwvak 29 juli t/m 16
augustus (week 31 t/m 33)
- Ervaring met huishoudelijke werkzaamheden, ook strijken
- Iemand met verantwoordelijkheid

Inschaling
Wij bieden:
Een salaris op basis van het minimumloon + wat extra’s
Een fietsvergoeding € 1,16 per dag
Een leuk cadeau als je naar tevredenheid hebt gewerkt
Een werkweek van gemiddeld 15 uren per week
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 weken (en/of voor 2 weken in de meivakantie)
Flexibele uren
Gezellige werkomgeving
De kans om waardevolle werkervaring op te doen!

Bijzonderheden
Enthousiast?
Solliciteren kan door het invullen van het sollicitatieformulier. Ga naar onze website
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.zorggroep-manna.nl/over-manna/vacatures/ Zoek de vacature
vakantiemedewerkers 2019 (huishoudelijke ondersteuning) op. Onder aan de vacature staat een link naar het
sollicitatieformulier. Vul dit sollicitatieformulier in.
Indien je voldoet aan bovenstaande eisen, ontvang je een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.
Voor vragen kan je bellen naar het nummer: 053-3030600 vraag naar de afdeling P&O of mail naar po@zorggroep-manna.nl

