Vacature
20 uur
per week

Word jij onze nieuwe medewerker Huishoudelijke dienst
aan het grote huis op de Leppedyk ?
Mienskipssintrum Leppehiem is op zoek naar jou!
Wie zoeken we?
Ben jij iemand die graag het huis bij onze bewoners er netjes en verzorgt uit wil laten zien, dan
zijn we op zoek naar jou. Een Medewerker huishoudelijke dienst die voldoening, waardering en
plezier in zijn/haar werk heeft en dit tot uiting komt door een glimlach bij onze bewoners. Spreekt
het je nog steeds aan, laten we dan snel verder gaan!
Wat vragen wij van jou
Je vindt het leuk om als Medewerker Huishoudelijke Dienst te werken, in een combinatie van
algemene schoonmaak en bij cliënten thuis in onze aanleunwoningen. Bij dat laatste help je de
cliënt bij de huishoudelijke werkzaamheden die hij/zij mogelijk zelf niet meer kan doen. Denk
bijvoorbeeld aan stofzuigen, dweilen, ramen zemen, bedden opmaken en strijken. Daarnaast is
ook het sociale aspect belangrijk.
Nog steeds nieuwsgierig? dit zijn wij!
Leppehiem wil alle mogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om alle kwetsbare ouderen,
in het landelijke gebied in het centrum van de provincie Fryslân, te helpen zelfstandig te blijven
wonen. Wij concentreren ons op persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en willen hen een
veilige omgeving bieden waar ze zich thuis voelen en van het leven kunnen genieten. Als de
leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een thuis in het hart van de gemeenschap.
Wat bieden we?

Je krijgt binnen Leppehiem de mogelijkheid jouw bijdrage te leveren aan een aangenaam
verblijf van de bewoners. Een uitdagende functie in goede samenwerking met collega’s;

Flexibele werkomstandigheden;

Een klimaat waarin volop ruimte is voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een jaarcontract met de intentie voor onbepaalde tijd

Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao VVT.
Word jij onze collega?
Stuur dan uiterlijk 6 mei 2021 een motivatiebrief + CV naar personeelszaken@leppehiem.nl
t.a.v. Dina Andela, “medewerker Huishoudelijke dienst”. Wie weet begroeten wij jou als onze
nieuwe collega.
Meer weten?
Neem gerust contact op met Dina Andela, via: (0566)-654654. Wil je meer informatie over onze
organisatie kijk dan vooral even op onze website. www.leppehiem.nl
Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht.

