
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Huysdame/heer (15 uur per week) 
 

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

 

 

 

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie 

https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen wonen, zorg 

en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa 100 bewoners en 

daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. We zijn al meer dan 650 jaar een 

eigentijds, eigenzinnig én zelfstandig gasthuis en dat koesteren we! 

In het gasthuis werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.  

 

Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?  
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. Door de kleine, informele organisatie 
zijn de lijnen kort en krachtig. Daardoor kun je snel schakelen, ken je iedereen en kun je er écht toe doen. 

 

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 maakt onderdeel uit van een integraal team, samen met zorg- en welzijnmedewerkers. Je levert een 

bijdrage aan het zorgproces door ondersteunende taken uit te voeren. Je verzorgt 

schoonmaakwerkzaamheden en je helpt bijvoorbeeld bij het ontbijt en het doen van bestellingen. 
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 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 met dementie is gewenst.  

• Enige kennis van en ervaring met interieur-, sanitair- en vloeronderhoud, reinigingsmiddelen, dagelijks 

en periodiek onderhoud, arbo en ergonomisch werken, veiligheid bij schoonmaakmiddelen is gewenst, 

maar ook te leren. 

• Woonachtig in Utrecht of directe omgeving (bij het Gasthuis is geen mogelijkheid om te parkeren). 

 

Wij bieden:  

• Inschaling conform cao VVT in FWG 15 (o.b.v. een fulltime dienstverband: € 1.892,93 - € 2.345,78 
bruto per maand). Vanaf maart 2023 wijzigen de bedragen naar € 1.956,25 – 2.416,15 bruto. 

• 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% en 
onregelmatigheidstoeslag voor het werken op zon- en feestdagen. 

 

 

 

 

 

https://bartholomeusgasthuis.nl/
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Interesse? 

Mail je motivatie en CV naar hrm@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Marie-José Kavelaars. 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.  
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