Vacature Schoonmaakmedewerker Stichting IK

Per 1 oktober 2022 opent Stichting IK de deuren van een nieuw kleinschalig wooninitiatief in Haren
(Groningen).
Wij zijn op zoek naar een vaste Schoonmaakmedewerker voor deze locatie.
Waar ga je werken
De woonboerderij bevindt zich op loopafstand van het centrum en biedt plek aan vier bewoners met
een autisme spectrum-stoornis en/of met een licht tot matige verstandelijke beperking. Binnen dit
wooninitiatief krijgen de bewoners een warm thuis en een normaal leven met ondersteuning op
maat. Persoonlijke aandacht, warmte en een veilige omgeving staan hier centraal.
Wat ga je doen
Jij wordt verantwoordelijk voor de schoonmaak en optimale hygiëne van deze volledig vernieuwde
locatie. Deze bestaat uit vier zelfstandige woonruimtes, een gezamenlijke woonkeuken, woonkamer
en een game-room. Samen met onze Teamleider wordt er een schoonmaakplan opgesteld en kun je
hier ook jouw eigen ideeën inbrengen.
Wat bieden wij jou?
Waardering van collega’s en bewoners! Het is een job in een flexibele en nieuwe organisatie, waarbij
het team samenwerking en aandacht voor elkaar belangrijk vindt.
Verder bieden wij:
●
●
●
●

Een vaste aanstelling per 1 oktober 2022
Een brutosalaris conform cao Gehandicaptenzorg in FWG 20, min €1616 en max €2287 o.b.v.
36 uur en afhankelijk van ervaring.
Mogelijkheden voor het volgen van cursussen
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiegeld 8%, Eindejaarsuitkering 8,33%,
deelname aan pensioenfonds.

Profiel
●
●
●

Je hebt ervaring in de schoonmaakbranche en of affiniteit met de zorg
Je kunt zelfstandig werken en je hebt oog voor detail
Je hebt goede sociale vaardigheden en je vindt het leuk om af en toe een praatje te maken
met de bewoners

Interesse?
Bekijk onze website www.stichting-ik.nl of bel ons gerust als je vragen hebt over de vacature. Imre Hof,
Coördinator, staat je graag te woord! Ze is te bereiken op telefoonnummer 06-51710108 of via
info@stichting-ik.nl.

