
 
 
 
 
 

Vacature Woon- en Zorgcentrum Avondlicht                          Datum 19-04-2022 
 

Medewerker Huishouding (24 uur) 
én 

Medewerker Huishouding (vakantiekracht) 
 

Ben jij de persoon die schoonmaken niet als een straf ziet, maar hier passie voor heeft? Graag samenwerkt, 
maar toch ook zelfstandig te werk kan gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wij zoeken twee medewerkers voor in onze huishouding: 

- Een medewerker voor 24 uur per week, startdatum in overleg; 
- Een vakantiekracht voor in de vakantieperiode. 

 
Wat houdt de functie Medewerker Huishouding in? 
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de algemene ruimtes, entree, bewoners-
appartementen, kantoren en sanitair.  
Je werkt volgens een vast rooster, inclusief weekenden en feestdagen. De werktijden zijn tussen 8.30 en 
17.00 uur. 
 
Waar ga je werken? 
Avondlicht bestaat uit twee locaties in Herwijnen. Je komt te werken in het team op de locatie waar cliënten 
wonen met een somatische aandoening, hier kunnen cliënten wonen of huren.  
 

Dit ben jij: 
- Je beheerst de Nederlandse taal; 

- Je kunt zelfstandig werken én samenwerken; 

- Je hebt inzicht; 

- Je bent flexibel; 

- Je bent minimaal 16 jaar oud; 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

- Je bent flexibel bij uitval / vakanties van je collega’s; 

- Ervaring in de schoonmaak is gewenst; 

- Affiniteit met de zorg is een pré. 

 
Wat biedt Avondlicht jou?  
Naast een creatieve, uitdagende en verantwoordelijke functie:  
- Een team met enthousiaste collega's die zich verheugen op jouw komst;  

- Salaris conform CAO VVT FWG 15; 

- Een contract voor 24 uur per week óf een vakantiekracht contract; 

- Reiskostenvergoeding conform cao; 

- Een team met enthousiaste collega's die zich verheugen op jouw komst. 

Plus een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:  
- Vaste eindejaarsuitkering van 8,33 % en 8 % vakantie-uitkering; 
- Pensioenvoorzieningen via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn; 
- Collectieve ziektekostenverzekering.  
 
Ben je enthousiast geworden?  
Stuur dan vóór 25 mei a.s. je motivatiebrief en CV naar cvanlaar@al-h.nl. 
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