
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature Huysdame/heer student 
 

 Zoek jij een leuke job naast je studie?  
± € 12,00 bruto per uur verdienen excl. extra’s?  
Kom dan ons team huishouding versterken!  

 

 

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden. 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 ook buurtbewoners en andere 

gasten van harte welkom. In het gasthuis werken circa 200 medewerkers en ongeveer 130 

vrijwilligers.  

 

 
Wat ga je doen? 

Je verzorgt de roomservice en de schoonmaak voor onze vaste bewoners die nog zelfstandig bij ons wonen én 

voor onze tijdelijke gasten in het Zorghotel.  
 

Je zorgt ervoor dat ons huis en de ruimten waar onze bewoners verblijven schoon en opgeruimd zijn en er 
daardoor aantrekkelijk uitzien. Op vaste tijden én in de juiste sfeer breng jij onze bewoners het ontbijt, de 

lunch, koffie en thee. Je weet hoe belangrijk een goede serviceverlening is en kent de fijne kneepjes van het 
vak.  

 

En er is meer: 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 afdeling of 

andere afdelingen (bijvoorbeeld zorg en Voeding en Horeca) van belang zijn. Je stemt hiermee af. Hierdoor 
draag jij jouw steentje bij een optimale kwaliteit van zorg serviceverlening én aan klanttevredenheid.   

 
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. 
 

Waar kun je op rekenen? 

• Goede bijverdiensten: bruto ± € 12,00 per uur (excl. toeslagen). 

• Een perfecte bijbaan voor een Hbo/universitair student.  

• De werktijden in het weekend liggen tussen 07:00 en 15:30 uur. Je werkt gemiddeld 1 dag per 

weekend (afwisselend zaterdag of zondag). 

• Werk je extra in de schoolvakanties dan liggen de werktijden tussen 08:30 en 13:00 uur. 

• 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.  

• Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 

onregelmatigheidstoeslag voor het werken in de weekenden. 
 

Wat vragen we? 

• Een betrouwbare collega die zich tijdens de studie aan ons en onze bewoners wil verbinden en een 
vast vertrouwd teamlid wil zijn. Je werkt of op een zaterdag of een zondag.  

• Je bent beschikbaar in de weekenden tussen 07:00 en 15:30 uur. 

• 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.  

• Iemand die zowel in een zorgomgeving áls in een hotelomgeving kan werken.  

• Enige ervaring met ouderen en schoonmaakwerk.  

• Woonachtig in Utrecht of directe omgeving. 
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Wil je solliciteren of heb je vragen?  

Mail je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Marie-José Kavelaars. Voor meer informatie 
kun je bellen met Marie-José Kavelaars (030-231 02 54). 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 https://www.bartholomeusgasthuis.nl.  

mailto:HRM@bartholomeusgasthuis.nl
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