Allround medewerker schoonmaak m/v
Vacaturenummer 19-010, vanaf 10 uur per week

“ steek jij de handen uit de mouwen voor een schoon ziekenhuis?”
Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
De afdeling schoonmaak
De afdeling schoonmaak maakt deel uit van het Facilitair Bedrijf van waaruit diverse facilitaire diensten plaatsvinden.
Het team bestaat uit 40 medewerkers en werkstudenten. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het schoon maken en houden
van het ziekenhuis inclusief OK en omliggende gebouwen. Het is een gemotiveerd en hecht team waarbij collegialiteit centraal
staat.
De functie
Als allround medewerker schoonmaak werk je volgens een vastgesteld werkprogramma en heb je te maken met protocollen.
Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van o.a. de verpleegafdelingen, poli’s, gangen en sanitaire ruimtes. Ook het
reinigen en desinfecteren van ruimtes behoort tot jouw takenpakket. De functie biedt veel afwisseling, je ontwikkelt jezelf in de loop
van tijd tot allround medewerker waarbij je ook de complexere schoonmaaktaken voor je rekening kunt nemen.
De werktijden zijn van maandag t/m zondag. Op weekdagen zijn de werktijden tussen 6.00 en 20.00 uur. In het weekend

zijn de werktijden op zaterdag tussen ca. 8.00 en 12.30 uur en op zondag tussen 9.00 en 12.00 uur
Bereikbare diensten zijn van maandag t/m vrijdag tussen 16.30 uur -8.00 uur en op zaterdag/zondag van 8.00 uur tot 8.00

uur (het rooster voor bereikbare diensten wordt in overleg met elkaar gemaakt.)
Wie zoeken we?
Ervaring is gewenst maar motivatie is belangrijker

Je bent bereid tot het werken in dag, avond, weekend en bereikbaarheidsdiensten

Je bent flexibel inzetbaar gedurende de gehele week

Wat bieden we jou?

Een contract voor 10 uur per week, waarbij het mogelijk is om meer uren te werken
Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring tussen € 9,93 en € 13,74 bruto per uur (Cao Ziekenhuizen, FWG 15)

De voordelen van de Cao ziekenhuizen, zoals eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag.


Bij aanvang start je met een introductiebijeenkomst en bieden wij je een inwerkprogramma aan;
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie of sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Anneke Evers, Consulent flexbureau,
telefoonnummer 0475-382626.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.
Tot uiterlijk 28 februari 2019 kun je reageren via het sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

