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Meer weten?
Herken jij jezelf in deze
vacature en is deze
functie op jouw lijf
geschreven? Neem dan
contact met ons op!
Richt je cv en motivatie
aan Lianne van
Genugten, via
info@burolima.nl.
Wil je meer weten? Dat
kan ook! Mail naar
info@burolima.nl
Geef aan in welke functie
je geïnteresseerd bent.
Geef je telefoonnummer
door en we bellen je
z.s.m. terug.
Kijk ook op onze website
en onze Facebook voor
een indruk van onze
organisatie!

Contact
Raadhuisplein 22
5473GC, Heeswijk-Dinther

INFO@BUROLIMA.NL
WWW.BUROLIMA.NL

Vacature huishoudelijk
medewerker
Buro Lima is een kleinschalige organisatie. We hebben 24 jeugdigen1 in zorg met een
verstandelijke beperking en bijkomende problematieken. Het zijn allemaal fantastisch
lieve, leuke en interessante kinderen. Ze vinden een tweede thuis in één van de drie
huizen bij Buro Lima.
I.v.m. het opvangen van vakanties en ziekteverzuim van je collega’s, zijn wij op zoek
naar een huishoudelijk medewerker die op flexibele basis bij ons komt werken, voor een
maximum tot 10 uur week.
Wat ga jij doen?
Jij gaat werken in onze woonhuizen. Jij draagt samen met je collega’s zorg voor een
schone en hygiënische werk- en woonomgeving voor de jeugdigen en begeleiders. De
ruimten die je schoon maakt zijn o.a.:

Woon- en slaapruimten van de jeugdigen;

Sanitaire voorzieningen;

Kantoorruimten.
Jij bent alert op een veilige en nauwkeurige uitvoering van de werkzaamheden en
gebruik van materialen.

Dit heb jij voor ons








Je bent in het bezit van een mbo niveau 1 of niveau 2 diploma;
Je bent integer;
Je hebt kennis over schoonmaakmiddelen en materialen;
Je hebt oog voor reinheid en ordelijkheid;
Je kunt goed zelfstandig te werk gaan;
Je bent flexibel en inzetbaar op oproepbasis;
Je hebt interesse in de doelgroep van Buro Lima.

Dit geven wij jou







Een werkplek in kleinschalige organisatie die altijd in beweging is en waarbij de
lijntjes écht kort zijn;
Werken in een super team waar je jezelf mag zijn;
Werken in een organisatie waar je gezien en gehoord wordt.
Werken voor een leuke, boeiende groep jeugdigen;
Een 0 uren contract voor 7 maanden. Ben jij tevreden en wij ook? Dan is
verlengen geen probleem;
Salaris, kilometervergoeding en ORT conform CAO gehandicaptenzorg.

Waar jeugdigen staat kan ook kinderen of jongvolwassenen gelezen worden.

