
 
 

Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die zowel intramurale als extramurale zorg 
biedt aan Indische en Molukse ouderen. Bij Raffy proberen we het waardevolle en 
vertrouwde van de eigen cultuur in ere te houden. Deze cultuurgebonden gedachte is terug 
te vinden in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop 
onze medewerkers zich opstellen. Met recht kan gezegd worden dat Raffy een bijzonder 
huis is.  
 
Voor de zomerperiode zijn we op zoek naar 

 

Vakantie- en/of weekendkracht facilitair 
 
Voor de aankomende zomerperiode en weekenden zijn we voor de facilitaire dienst op 
zoek naar vakantie- en/of weekendkrachten. De afdeling facilitaire dienst bestaat uit de 
voedingsdienst (keuken, Grand Café, Toko en huiskamer), huishouding en linnenkamer, 
logistiek, techniek, recreatie en vrijwilligers. 
 
Functie-inhoud: 
Als vakantiekracht kun je ingezet worden in de huiskamer van onze bewoners:  
 

Functie-eisen: 
Je hebt gevoel voor hygiëne en orde. Je bent accuraat en oplettend in je werk. Je beschikt 
over goede contactuele eigenschappen en je kunt goed functioneren in een team.  Omdat 
wij een zorginstelling zijn waar cultuur als een rode draad door het huis loopt, is het van 
belang dat je jezelf kunt vinden in de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig 
voelt bij een omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van de Indische en 
Molukse cultuur in ere houden. Je bent minimaal 16 jaar. 
 
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 

Wij bieden: 
Een tijdelijk dienstverband gedurende de zomerperiode als vakantiekracht of een tijdelijk 
dienstverband als weekendhulp. Als je bij Raffy werkt, kun je rekenen op veel 
zelfstandigheid bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Er zijn daarnaast voldoende 
(bij)scholingsmogelijkheden. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. 
  
Interesse?  
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatie met CV naar 
vacatures@raffyzorg.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen 
Sandra Dirven, hoofd facilitaire dienst of Joyce Stoffelen, coördinator voedingsdienst, tel. 
076 - 522 51 50. 

mailto:vacatures@raffyzorg.nl

