
 Kun jij
schoonmaken
    met zorg?

Dan zoeken we jou!
Heb je interesse?
Meld je aan voor een van onze informatiebijeenkomsten!  
Ga naar www.zmw.nl/schoonmakenmetzorg voor meer informatie  
of om je in te schrijven. 

Zorggroep Maas & Waal
Postbus 98
6658 ZH  Beneden-Leeuwen



Huishoudelijk medewerker 
met hart voor onze bewoners.
Voor 10 uur tot 32 uur per week
Kun jij schoonmaken met zorg? Dan zoeken we jou!
Schoonmaken is een vak, vinden wij bij zorggroep Maas & Waal. Zeker als je de woonruimte 
van onze bewoners schoonmaakt. Daar komt behalve een goede emmer sop veel meer bij 
kijken. Onze  bewoners ervaren dat ouder worden soms niet makkelijk is. Jij begrijpt dat. Je 
bent vriendelijk, je hebt aandacht voor de bewoner en je bent goed in je vak. Zo draag jij bij 
aan het leefplezier van onze bewoners. Zij zijn blij met jou en jij met hen!

Wat ga je doen?
Naast de woonruimte van onze bewoners houd jij samen met je collega’s ook de 
algemene ruimten spic en span. Kortom, werken in een team met een leuke diversiteit in 
werkzaamheden.

Wat bieden wij?
Er zijn vacatures op onze locaties in Beuningen, Ewijk, Druten en Beneden-Leeuwen. We 
bieden je een scholingsprogramma bij de start van je nieuwe baan. Naast vakkennis leer je 
wie onze bewoners zijn, welke ziektebeelden er zijn en hoe je daar goed mee om kunt gaan.
Jij zorgt goed voor onze bewoners en wij zorgen goed voor jou.
Dit komt in een notendop neer op:
• Een jaarcontract met intentie tot verlenging
• Werken in een gezellig team met veel verschillende werkzaamheden
• Een salaris conform CAO VVT
• Vakantietoeslag 8%, eindejaarsuitkering van 7,4%, een uitstekend pensioen en nog veel meer
• Mogelijkheid tot leer-werktrajecten in de zorg

Wat vragen wij van jou?
• Een warm hart voor ouderen, je weet wat jouw werk betekent voor onze bewoners
• Je bent sociaal, zorgvuldig en collegiaal
• Je hebt ervaring met professioneel schoonmaakonderhoud of bent bereid dit te leren
• Je bent bereid op wisselende dagen te werken
• Het overleggen van een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) 

maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure

Zorggroep Maas & Waal
Postbus 98
6658 ZH  Beneden-Leeuwen


