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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

 

Vacature 2020-027 

12 uur per week  

 

Locatie 

Raffy | Lâle | Leystroom 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 Een halfjaarcontract, met uiteindelijk  

uitzicht op een vast dienstverband 

 goede arbeidsvoorwaarden conform  

CAO VVT 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 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 2020-027 naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met: 

Emma van Beurden, Coördinator Service & 

Diensten, telefoonnummer: 06-12850231 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR.  

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Voor het team Facilitaire Dienst zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste  medewerker Huishoudelijke Dienst. 
 

 

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

periodieke schoonmaakwerkzaamheden binnen de instelling conform de 

voorgeschreven hygiëne eisen. De schoonmaakwerkzaamheden voer je uit conform 

een werkplanning. Samen met je collega’s draag je bij aan een schone omgeving 

van de bewoners, de algemene ruimten en de kantoren. Je wordt ingezet op de 

locaties Raffy | Lâle | Leystroom. 

 

Functie-eisen: 

- Je hebt gevoel voor hygiëne en orde;  

- Je bent accuraat en oplettend in je werk;  

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

hulpvaardigheid;  

- Je kunt zowel zelfstandig als in team verband functioneren;  

- Je bent flexibel inzetbaar;  

- Je hebt ervaring in een soortgelijke functie; 

- Je beschikt mogelijk over kennis van schoonmaakmiddelen en methodes;  

- Je hebt affiniteit met de doelgroep.  

 

Tot slot vragen we bij je indiensttreding een VOG aan te vragen.  

 

 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De 

Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties is er tevens een breed aanbod dagbesteding, zorgverlening en verpleging voor 

zelfstandig wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


