
         
Een warm hart voor ouderen, 
initiatiefrijk, allround professional 
en je steentje bijdragen aan de ontwikkeling van ons zorgbedrijf? 

  
 

 
Verzorgd Wonen in Exloo is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor 16 ouderen met een fysieke beperking 
en/of dementie. Wij bieden goede 24-uurszorg en dagbesteding. Persoonlijke aandacht, huiselijk en de grote 
buitenruimte zijn bij ons erg belangrijk.  
 

Eén van onze schoonmaakmedewerkers is doorgestroomd naar een andere functie bij ons. Daarom 
zoeken wij per direct: 

 
• een medewerker schoonmaak  

 
 
 
Werkzaamheden:   

• Als medewerker schoonmaak maak je diverse ruimten schoon. Zoals de appartementen van onze 
bewoners, de badkamers van onze bewoners en de algemene ruimten van Verzorgd Wonen in Exloo. 

• Je werkzaamheden bestaan o.a. uit stofzuigen, afnemen van meubilair, schoonmaken sanitair, dweilen, 
ramen wassen en zorghulpmiddelen schoonmaken.  
 

Wat verwachten we van jou?  

• je bent vanaf heden elke week meerdere dagen beschikbaar; 

• je hebt bij voorkeur enige ervaring in de schoonmaak; 

• je werkt netjes, nauwkeurig en zelfstandig; 

• je bent prettig in de omgang naar onze bewoners, families, bezoekers en collega’s; 

• je bent positief ingesteld, flexibel en ziet er verzorgd uit; 

• in een kleine organisatie draai je met elkaar een groot huishouden en dus ben je vanzelfsprekend breed 
inzetbaar (je verricht geen zorgtaken, wel op bepaalde momenten bijv. de was of hulp in de keuken); 

• je bent volgens een rooster inzetbaar op week- en weekenddagen; 

• je woont in Exloo of een dorp rondom Exloo.  
 
Wat bieden wij?  
Een prettige, collegiale werksfeer in een mooi nieuw pand. De functie is ingeschaald in FGW 10. Wij maken 
gebruik van professionele schoonmaakmiddelen en ergonomische hulpmiddelen.  
In overleg is het aantal te werken uren te bepalen. Ook de werktijden zijn in overleg te bepalen. Er wordt bij 
ons 7 dagen per week schoongemaakt. Deze diensten worden verdeeld over meerdere schoonmakers. 
 
Interesse? 
Mail ons uiterlijk 18 februari 2020 en geef kort aan waarom jij past bij Verzorgd Wonen in Exloo. Laat in je 
reactie zien dat je voldoet aan de eisen. Geef aan per wanneer je beschikbaar bent en voor hoeveel uren per 
week. Je reactie graag naar info@verzorgdwoneninexloo.nl ter attentie van Rita van Breden en Erica Georgius.   
 
Meer weten?  
www.verzorgdwoneninexloo.nl // twitter: @verzorgdwonen // facebook: @verzorgdwoneninexloo 
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