SMO Verdihuis zoekt kandidaten voor de functie van:

Huishoudelijk Medewerker
(oproepkracht)
0 uren per week

SMO Verdihuis
SMO Verdihuis zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en gezinnen die de grip op hun leven kwijt
zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg. We bieden opvang en woonbegeleiding in de eigen omgeving of in
een woning van ons. Er wordt integrale zorg geboden op gebied van huisvesting, financiën, dagbesteding,
sociale contacten, psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren. Er werken ruim
100 medewerkers, samen bedienen we ongeveer 1000 cliënten per jaar.

Beste Werkgever
SMO Verdihuis mag zich met trots Beste Werkgever 2018-2019 in de categorie zorg overig noemen. Het Beste
Werkgever keurmerk is een onafhankelijk keurmerk door Effectory voor goed werkgeverschap en alleen te
verdienen door een goede beoordeling van onze eigen medewerkers. Onze medewerkers zijn bevlogen en
betrokken bij het werk en de organisatie en ervaren een grote mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van
hun werk. We hebben een informele cultuur, korte lijntjes en ruimte voor ontwikkeling. Kortom een fijne plek
om te werken!

Functieomschrijving kort
Als huishoudelijk medewerker zorg je voor de dagelijkse hygiëne binnen het Verdihuis, van bijvoorbeeld het
schoonmaken en bijvullen van de koffie automaten tot het verstrekken van schoon beddengoed aan cliënten tot
het schoonmaken van slaapkamers op de Crisisopvang na vertrek van de cliënt. In de weekenden gaat het om
een keukendienst. Hierin vallen o.a. de volgende taken: Broodmaaltijden uitreiken aan cliënten, bestellingen
doen bij bijvoorbeeld de supermarkt en het schoonhouden van de keuken.

We zoeken iemand
•
•
•
•
•
•

Met een vmbo werk- en denkniveau;
Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne;
Met sociale vaardigheden voor correct gedrag in persoonlijke contacten en omgang met cliënten;
Die zorgdraagt voor veiligheid en hygiëne met betrekking tot eigen werkzaamheden;
Die stressbestendig is;
Die zelfstandig de opgedragen werkzaamheden kan uitvoeren binnen gestelde richtlijnen.

Competenties
Bij SMO verdihuis werken we met competenties. Als Huishoudelijk Medewerker herken je je in de volgende
competenties:
•
•
•
•
•
•
•

Klantgerichtheid;
Samenwerken;
Creativiteit;
Integriteit;
Empathisch Vermogen;
Flexibiliteit
Samenwerken

Dienstverband
Wij vragen flexibele krachten voor invalwerk, piekwerkzaamheden en vervanging tijdens ziekte en vakanties.
Het betreft een 0-uren contract, zonder vast uren per week.

Werktijden
Iedere dag van de week is er iemand werkzaam van 08.00 uur tot 14.30 uur.

Voorwaarden
De functie is ingeschaald volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 1 (min. € 1.713,- en max. € 2.122,- per
maand).

Procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Bogaerts (Coördinator Facilitair).
Een korte motivatie voorzien van je CV stuur je per mail naar P&O info@verdihuis.nl
Je kunt tot uiterlijk 28 april 2019 reageren.
Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te
reageren.

