
 
Zoek jij een leuke job naast je studie?  

± € 10 bruto per uur verdienen excl. extra’s? 
Kom dan ons team huishouding versterken!  

Met jouw werk bezorg je onze bewoners een 
aangenaam verblijf in hartje Utrecht 

 
Gezocht: representatieve Huysdame/heer 

(ochtenddiensten van ca. 4 uur) 
 

De functie: 

Je zorgt ervoor dat het Gasthuis en de ruimten waar onze klanten verblijven 

schoon en opgeruimd zijn en er daardoor aantrekkelijk uitzien. Jouw werk is voor 

onze bewoners en gasten van belang. Je werk bestaat met name uit schoonmaak 

en roomservice voor onze bewoners die bij ons wonen en onze gasten die tijdelijk 

bij ons verblijven in het zorghotel. En er is meer: jij komt bij onze klant op 

momenten die van belang zijn. Je werkt op het kruispunt van schoonmaak en 

zorg. Je bent opmerkzaam en signaleert zaken die voor collega’s van de eigen 

afdeling of andere afdelingen van belang zijn.  

 

Wij vragen: 

 Een betrouwbare collega die zich een aantal jaren tijdens de studie op 

oproepbasis aan ons en onze bewoners wil verbinden.  

 Iemand met een precieze werkhouding, een net en bescheiden voorkomen 

en een klantgerichte houding. Je weet hoe belangrijk een goede 

serviceverlening is. Je vindt het leuk om met ouderen te zijn, je kunt je 

inleven en aanpassen aan diens behoeften. 

 Qua voorkomen en bejegening pas je zowel in een zorgomgeving als in 

een hotelomgeving.  

 Enige kennis van en ervaring met huishoudelijk werk. 

 Woonachtig in Utrecht. 

 

What’s in it for you:   

 Goede bijverdiensten: bruto ± € 10 per uur!   

 Een perfecte bijbaan voor een Hbo/universitair student. Je werkt op 

oproepbasis in de ochtenden tussen 09.00 uur tot 13.00 uur. Zo hou je 

genoeg tijd over voor andere dingen. Frequentie en exacte tijden stemmen 

we af op jouw mogelijkheden. 

 Een zinvolle baan. Jouw werk wordt zeer gewaardeerd door onze 

bewoners en gasten. Deze vorm van maatschappelijke 

betrokkenheid en inzet kun je goed kwijt op je CV .   

 Een fantastische omgeving om te werken: een klein en gezellig Gasthuis 

met dankbare mensen en leuke collega’s.  

 

Interesse? 

Ben je gemotiveerd om bij te dragen aan goede zorg voor onze bewoners en 

gasten? Kun je je voor wat langere tijd verbinden? Mail direct naar 

hrm@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Sabine Verwaijen, P&O.  

Bellen kan ook: (06) 14 55 66 87. Wij gaan direct in gesprek met interessante 

kandidaten! Bij ons kun je gelijk aan de slag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het Bartholomeus Gasthuis  is een 
modern verzorgingshuis, verpleeghuis en  
Huis in de Wijk, gehuisvest in een 
historisch pand in het Utrechtse 
Museumkwartier. Op deze plek wordt al 
ruim zes eeuwen zorg verleend. 

Onze missie                                        
Wij helpen oudere (binnenstad) bewoners 
‘Zorgeloos Verzorgd’ ouder te worden in 
het hart van Utrecht! 

Wij ondersteunen hen in het zo lang 
mogelijk behouden en behoeden van de 
(resterende) autonomie, zelfstandigheid en 
waardigheid. Sleutelwoorden daarbij zijn 
veiligheid, ontmoeting en structuur, 
wetend dat de weerbaarheid, het 
geestelijk en lichamelijk evenwicht en 
herstellend vermogen bij het ouder worden 
afnemen, evenals het eigen sociaal 
netwerk.  

Wij steunen op onze eeuwenlange - 
charitatieve - historie, koesteren onze 
kleinschaligheid en innoveren met de 
wensen en behoeften van oudere 
(binnenstad) bewoners en de 
maatschappelijke en technologische 
mogelijkheden als leidraad.  

De ‘producten’                                    
Het Bartholomeus Gasthuis beschikt over 
dertig appartementen in het 
woonzorgcentrum en zes kleinschalige 
groepswoningen met in totaal 57 
appartementen voor psychogeriatrische 
cliënten. In het Huis in de Wijk bevindt 
zich Brasserie Zunte, Salus (voor het 
lichaam) en Otium (voor de geest), een 
kleine buurtwinkel, een zorg-/ herstelhotel, 
diverse zalen voor welzijnsactiviteiten en 
zakelijke verhuur, een rijk geschakeerde 
Uit&Doe Agenda en de permanente 
tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’. Dit alles 
in een gastvrije omgeving, waar respect 
voor mens, milieu en historie voelbaar is. 

Werken bij ons?                                 
We stellen voortdurend doelen om onze 
organisatie en de kwaliteit van onze 
dienstverlening te verbeteren en te 
vernieuwen. Werken bij ons vraagt niet 
alleen een warm hart maar ook een 
kritische blik en ambitieuze houding. Elk 
detail doet ertoe en we vragen ons 
voortdurend af ‘hoe kan dit nog beter?’  

Je wordt uitgedaagd om bij te dragen, 
geïnspireerd door ons huis, zijn  eeuwen-
oude wortels en onze missie. En je zult 
trots zijn. Want welke functie je ook 
bekleedt, je maakt altijd deel uit van iets 
groots; jij biedt die veiligheid om 
'Zorgeloos Verzorgd' ouder te worden. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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