
 

Medewerker huishouden  M/V  (6 uur per week) 

 

De stichting Ophovenerhof biedt dagbesteding en woonbegeleiding aan mensen met een 

(verstandelijke) beperking. Dagbesteding wordt geboden op de boerderij Ophovenerhof in 

Sittard en de streekboerderij Daniken in Geleen. Op de locatie Ophovenerhof zijn drie kleine 

woonvormen waar momenteel 11 cliënten worden begeleid. 

 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een nieuwe collega voor schoonmaak werkzaamheden 

binnen de woonvormen locatie Sittard. 

 

De omvang van het dienstverband bedraagt gemiddeld 6 uur per week en is voor de duur 

van een jaar. De mogelijkheid bestaat dat dit dienstverband wordt voortgezet voor 

onbepaalde tijd. 

 

Functie omschrijving 

Je draagt zorg voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimtes binnen de drie 

(kleinschalige) woonvormen. Hierbij kun je denken aan de woonkamers, de keukens, het 

sanitair en dergelijke. De werkzaamheden worden uitgevoerd na overleg met de coördinator 

van de woonvormen. 

 

Wij vragen 

Je hebt praktische ervaring met schoonmaak werkzaamheden en werkwijzen. Daarnaast heb 

je affiniteit met de zorg en onze cliënten. 

Wij hechten grote waarde aan goede sociale vaardigheden en omgangsvormen, en een 

respectvolle bejegening. 

 

Dienstverband 

Het betreft vooralsnog een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar.  De 

mogelijkheid bestaat dat het dienstverband wordt voortgezet in een vaste aanstelling.  

 

Werktijden 

De werkdagen en -tijden worden in onderling overleg vastgesteld.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Inschaling vindt plaatst in FWG functiegroep 20 van de cao Gehandicaptenzorg.  

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolanda Vanderheijden (coördinator 

woonbegeleiding) via telefoonnummer 06-57035975  op di/wo/vr tussen 9.00 – 14.00 uur. 

Ook kun je meer over ons lezen op www.ophovenerhof.nl of via Facebook ‘zorgboerderij 

Ophovenerhof’. 

 

Solliciteren 

Een schriftelijke sollicitatie kun je, voor 21 januari aanstaande en onder vermelding van  

‘Vacature huishoudelijk medewerker’ richten aan Stichting Ophovenerhof, Molenweg 57, 

6133 XM Sittard, of via info@ophovenerhof.nl     
De bedoeling is dat we de kennismakingsgesprekken houden in week 5. 

http://www.ophovenerhof.nl/

