Vacature

Intern/extern
Medewerker huishouding M/V
gemiddeld 20 uur per week

Ben je op zoek naar een veelzijdige en afwisselende baan in de zorg? Dan is deze uitdaging iets
voor jou. Als medewerker huishouding zorg je voor een schone omgeving voor onze medewerkers
en patiënten.
Wat doen wij?
MUMC+|Herstelzorg heeft samen met Envida en Maastricht UMC+ ambitieuze plannen om te komen
tot een expertisecentrum voor kortdurende ouderenzorg in Maastricht-Heuvelland. Deze ambitie past
in de actuele ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, waarin het streven naar het zolang mogelijk in de
eigen woonomgeving verblijven en participeren van ouderen centraal staat. Ook indien kwetsbaarheid
zich al heeft aangediend. De visie en een routebeschrijving naar een nieuwe organisatiestructuur
passend bij de ambities en doelen is afgelopen jaar vastgesteld.
Jouw Baan:
Je verzorgt dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden in algemene, sanitaire en patiënt
ruimtes en vult (toilet)papier en handdoeken bij.
Tijdens de werkzaamheden heb je contact met de patiënten en ondersteunt zijn/haar welbevinden
en stimuleert het therapeutisch klimaat volgens het BEA bord.
Daarnaast verricht je werkzaamheden zoals het opmaken en verschonen van bedden, het beheren en
verstrekken van kleding en linnengoed, patiënt logistiek en kun je ingezet worden voor het transport
van afval.
We bieden je een schoonmaakfunctie aan met fijne werktijden. Tussen 09.00-13.00 uur van maandag
tot en met vrijdag. Evt. weekenden zijn bespreekbaar.
Jouw Profiel
Je hebt een klantvriendelijke en dienstverlenende houding en kan goed werken in teamverband
werken.
Je bent gedreven en hebt ook oog voor detail.
Je bent in staat fysiek werk te verrichten en bent een echte aanpakker.

Wat bieden wij?
De CAO VVT is op deze vacature van toepassing. FWG 10 €1827,93 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband.
Inlichtingen:
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt je contact opnemen met Marlie
Ramakers, facilitair manager via telefoonnummer 043-6019400.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 31 januari 2022 as. gericht te worden aan
info@herstelzorgmumc.nl

