Vacature Huysdame/heer

(15 uur per week)

Zoek jij een baan die ertoe doet? Wil je werken in een leuk klein team
(binnen de schooltijden)? Kom dan ons team huishouding versterken!

Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis gehuisvest in het Utrechtse
Museumkwartier. In onze kleine organisatie realiseren we elke dag de missie van het Bartholomeus
Gasthuis: “zorgeloos verzorgd ouder worden in het hart van Utrecht”. In het gasthuis wonen ca. 100
bewoners en werken ca. 150 medewerkers en 160 vrijwilligers.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Je hebt een baan in een omgeving die ertoe doet in de samenleving. Als het gaat om welzijn, wonen en zorg
voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons werken,
dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het gasthuis en de onderscheidende en
goede zorg die wordt verleend. Je werkt in een prachtig historisch huis (anno 1367!) in hartje Utrecht.
De functie:
Je zorgt ervoor dat het gasthuis en de ruimten waar onze bewoners verblijven schoon en opgeruimd zijn en er
daardoor aantrekkelijk uitzien. Je werk bestaat met name uit huishoudelijk schoonmaakwerk voor onze
bewoners op de groepswoningen.
Je komt bij onze bewoners 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 of andere afdelingen van
belang zijn. Je stemt af en informeert anderen. Hierdoor draag jij jouw steentje bij aan een optimale kwaliteit
van zorg serviceverlening én aan klanttevredenheid.
Wij vragen:
 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. Enige ervaring met ouderen en
schoonmaakwerk.
 Enige kennis van en ervaring met interieur-, sanitair- en vloeronderhoud, reinigingsmiddelen, dagelijks
en periodiek onderhoud, arbo en ergonomisch werken, veiligheid bij schoonmaakmiddelen zijn
gewenst, maar ook te leren.
 Woonachtig in Utrecht of directe omgeving (bij het gasthuis is geen parkeermogelijkheid).
Wij bieden:
 Salarisinschaling in FWG 15 (€ 1.763,33 - € 2.271,94).
 Een leuke parttimebaan. Frequentie en exacte tijden stemmen we zoveel mogelijk af op jouw
mogelijkheden.
 Een zinvolle baan. Jouw werk wordt zeer gewaardeerd door onze bewoners.
 Een fantastische omgeving om te werken: een klein en gezellig gasthuis met dankbare mensen en
leuke collega’s.
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering 8,33%, vakantiegeld 8%, korting op
verzekeringen en onregelmatigheidstoeslag voor het werken op zon- en feestdagen.

Vacature Huysdame/heer

(15 uur per week)

Zoek jij een baan die ertoe doet? Wil je werken in een leuk klein team
(binnen de schooltijden)? Kom dan ons team huishouding versterken!

Interesse?
Mail je motivatie en CV naar hrm@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Wies van der Heyden. Het is onze gewoonte
dat je een dienst meeloopt zodat jij en wij weten of er een klik is. Dit is een eigen investering. Meer weten
over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op www.bartholomeusgasthuis.nl.
Een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde om bij ons te komen werken.

