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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2021-018 

medewerker huishoudelijke 

dienst 16 uur per week 

Voor de vakantieperiode 

Locatie 

Raffy 

 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 16 uur gemiddelde werkweek 

(wisselende diensten), van maandag  

t/m zaterdag 

 Vakantieovereenkomst voor de 

maanden juli en augustus 

 arbeidsvoorwaarden conform  

CAO VVT 

 leuke collega’s die voor jou klaar staan 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt 

 een ambitieuze organisatie die volop  

in ontwikkeling is 

 

 

 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV o.v.v. vacaturenummer 2021-018,  

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Joyce Stoffelen Coördinator gastvrijheid, 

Raffy-Leystroom. 06 – 82442957 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR 

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Zoek jij een vakantiebaan? 

Wij zijn op zoek naar een medewerker Huishoudelijke Zorg  
 

Als medewerker huishoudelijke zorg lever je een bijdrage aan de dagelijkse en 

periodieke schoonmaakwerkzaamheden in de woon- en leefomgeving van de 

bewoners van de kleinschalige woongroepen. Jouw schoonmaakwerkzaamheden 

voer je uit volgens een werkplanning. Samen met je collega’s draag je bij aan een 

fijne omgeving van de bewoners. Een flexibele werkhouding is belangrijk want elke 

dag is weer anders. 

 

Functie-inhoud 

Tijdens je werk heb je aandacht voor bewoners en collega’s waarmee je tijdens je 

dienst contact hebt. Je hebt oprechte belangstelling in hun verhaal en respect voor 

hun vragen en wensen. Je stelt de bewoners centraal en organiseert daarom heen 

in goed overleg met je collega’s de werkzaamheden. Als de situatie daarom vraagt 

ben je flexibel in je werkzaamheden en kun je snel schakelen. 

Functie-eisen: 

- Je hebt gevoel voor hygiëne en orde;  

- Je beschikt over goede sociale eigenschappen zoals tact, zorgzaamheid en 

hulpvaardigheid;  

- Je kunt zowel zelfstandig als in team verband functioneren;  

- Ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 

- Je hebt affiniteit met de doelgroep.  

 

Tot slot vragen we bij je indiensttreding een VOG aan te vragen.  
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Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie zorglocaties en de thuiszorg er 

voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving. Op de locaties Lâle en Raffy 

specifiek voor ouderen met een Turkse resp. Indische en Molukse achtergrond. 

Er werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit gastvrije, 

persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis gelegd voor prettig 

wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We geloven in de unieke kracht van 

ieder mens. Als je doet waar je goed in bent en de ruimte krijgt om te groeien, 

heb je ook de ruimte om te doen wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft 

voldoening. We vragen van jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij 

krijgt de ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun 

kracht en zijn we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 


