Zorg jij ervoor dat alles er spik en span uitziet bij de cliënten?
Kom werken bij ons team en zorg voor die glimlach op hun gezicht!

ZorgSaam Thuiszorg zoekt een collega!

Huishoudelijk Medewerker
(Regio West Zeeuws-Vlaanderen, 15-17 uur per week)

Wat ga je doen
Jij komt te werken bij cliënten die zelfstandig of met hulp van mantelzorgers thuis wonen. Samen met
de cliënt bepaal je welke huishoudelijke taken er moeten gebeuren, en voer je deze uit. Je werkdagen
zijn van maandag tot en met vrijdag. De cliënten wonen in de gemeente Sluis.

Wat bieden wij





Een dienstverband voor bepaalde tijd van 1 jaar, met uitzicht op verlenging;
Salaris is minimaal € 1.534,15 en maximaal € 1.714,68 bruto per maand op basis van een 36urige werkweek. Inschaling volgens cao VVT, functiegroep 10;
Wil jij je verder ontwikkelen? ZorgSaam biedt opleidingen en cursussen die je helpen bij je
werk. Doorgroeien kan binnen de thuiszorg, maar ook kan je de overstap maken naar de
ouderenzorg of het ziekenhuis.
Reiskostenvergoeding volgens CAO, en natuurlijk vergeten we de Westerschelde- en
Liefkenshoektunnel niet.

Wat vragen wij van jou







Vanwege de zelfstandigheid van deze functie dien je minimaal 17 jaar oud te zijn;
Je hebt kennis van schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften. Ervaring
schoonmaakbranche heeft de voorkeur;
Het is een pré als je over een auto beschikt;
Je beheerst de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift;
Jij bent te gast bij de cliënt. Aanpassen aan verschillende situaties, culturen en
omstandigheden is voor jou vanzelfsprekend.
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Informatie
Wil je meer weten over de functie? Twijfel niet en neem contact op met Vincent Koster,
leidinggevende WMO via 0610399710, 0117-456509 of v.koster@zzv.nl.

Word jij onze nieuwe collega?
Stel jezelf aan ons voor en solliciteer uiterlijk 12 december 2018 met je CV en motivatie o.v.v.
vacaturenummer 2018230 per e-mail naar solliciteren@zzv.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21 december 2018.
De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geplaatst, waarbij bij gebleken geschiktheid interne kandidaten een
voorrangspositie hebben ten opzichte van externe kandidaten.

