Vakantiewerk huishoudelijk medewerker
Werken wanneer je wilt, geld verdienen en waardevol werk bij mensen thuis.
Denk jij dat dit bij jou past, vraag dan jouw coach naar de mogelijkheden.
De baan
Je biedt mensen thuis ondersteuning in alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden, zoals stofzuigen,
stoffen, ramen lappen en sanitair schoonmaken. Het is van belang dat je de werkzaamheden zoveel mogelijk
zelfstandig uitvoert. En natuurlijk niet onbelangrijk; je biedt de cliënten sociaal contact. Zijn afwisseling,
doorpakken en plezier in je werk belangrijk voor jou? Dan is dit je kans!
Bij ons kun je (huishoudelijke verzorging) vakantiewerk doen in Groningen, Haren, Hoogezand of Sappemeer.
We kijken samen met jou wat jouw werkgebied wordt en proberen aan te sluiten bij jouw wensen. Wij bieden
huishoudelijke verzorging aan cliënten die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben bij huishoudelijke taken.
Type werkplek:
Startdatum:
Salaris:

Vakantiewerk
Per 01-06-2021
Vast loon / uurloon
• Salaris conform de CAO VVT met een bruto uurloon van €11,18;
• Een fietsvergoeding van €1,20 per dag;
Arbeidsvoorwaarden
• Een aanstelling op basis van nul-uren contract;
• Met de mogelijkheid tot verlenging.
En jij?
• Je bent tussen juni en september drie weken aaneengesloten beschikbaar;
• Je bent in de zomerperiode 5 tot 10 dagdelen beschikbaar op werkdagen van
maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00;
Wat voor kandidaat • Je bent minimaal 18 jaar oud;
wordt gezocht
• Je woont in Groningen, Haren, Hoogezand of Sappemeer;
• Je beschikt over goede sociale en mondelinge vaardigheden;
• Je bent in staat zelfstandig te werken en neemt graag initiatief;
• Je beschikt bij voorkeur over ervaring in het huishouden;
• Je bent in het bezit van een fiets.

Kenmerken van de vacature
▪ Parttime, 20 uur / 40 uur
▪ Tijdelijk contract, voor 4 maanden
▪ Vervaldatum vacature: 21-06-2021

Voorkeuren
Relevante
Enige werkervaring niet benodigd
werkervaring:

Contactpersoon
Naam:
Mevrouw Myrthe Klimp
E-mailadres:
myrthe.klimp@groningen.nl
Gewenste
▪ Via e-mail
sollicitatiewijze: ▪ Via WerkMatch
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