
Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en 
gezinnen die de grip op hun leven kwijt zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg.

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerk(st)er Huishoudelijke Dienst
voor 24 uur per week

De taken bestaan uit huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken, bedden opmaken en 
overige licht huishoudelijke werkzaamheden. Het salaris is conform de CAO Social Work (bruto  
€ 1.785 - € 2.262 per maand bij een fulltime dienstverband).

Wij vinden het belangrijk dat je goede sociale vaardigheden hebt voor de omgang met onze cliënten 
en onze medewerkers. Je werkt in een team met collega’s, maar na een inwerkperiode kun je ook 
zelfstandig werken.

Heb je meer informatie nodig? Je kunt dan contact opnemen met John de Vries (hoofd bedrijfsvoering) 
op nummer 06-10681046. Wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatiebrief met CV naar  
info@verdihuis.nl. 

Vacature

SMO Verdihuis zoekt kandidaten voor de functie van:

Huishoudelijk Medewerker 
 (Oproepkracht voor 0 uur per week)

Het Verdihuis
Het 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 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 ongeveer 
100 medewerkers, samen bedienen we ongeveer 1000 cliënten per jaar. 

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. 

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  Empathisch vermogen
Probleemoplossend vermogen Flexibiliteit
Creativiteit Samenwerken
Integriteit

Dienstverband
Wij vragen flexibele krachten voor invalwerk, piekwerkzaamheden en vervanging tijdens ziekte en vakanties. 
Wij kunnen geen vast aantal uren garanderen. 

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. € 1.679,- en max. € 2.080,- per 
maand).

Procedure
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Saskia Bogaerts (Coördinator Facilitair)
De sollicitatie kun je per mail richten aan mevrouw M. Bastens info@verdihuis.nl  
Je kunt tot uiterlijk 10 december 2017 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. 

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis zet zich in voor kwetsbare jongeren, volwasse-
nen en gezinnen, die de grip op hun leven kwijt zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg.

Wij zijn op zoek naar:

Een medewerker Technische Dienst voor 16 uur per week.

De taken bestaan uit het onderhouden en repareren van gebouwen, terrein en inventaris, 
beschadigingen en vernielingen signaleren en repareren, het beheer en onderhoud van 
materiaal en gereedschap, het onderhouden van tuinen, het opleveren van woonruimtes 
voor cliënten inclusief het schilderwerk en alle andere werkzaamheden die tot de Technische 
Dienst behoren.
Het salaris is conform de CAO Sociaal Werk (bruto € 1.920 - €2.614 per maand bij een 
fulltime dienstverband).
Wij vinden het belangrijk dat je goede sociale vaardigheden hebt voor de omgang met onze 
cliënten en onze medewerkers. Je werkt in een team met collega’s, maar na een inwerk-
periode kun je ook zelfstandig werken.

Heb je meer informatie nodig?
Je kunt dan contact opnemen met Suzan Gollenbeek (Stafadviseur Vastgoed) op 
telefoonnummer 0412-636251. Wil je solliciteren? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar 
info@verdihuis.nl voor 16 februari 2022.


