
 

 

VACATURE HUISHOUDELIJKE HULP VAKANTIEKRACHT 

Wil jij echt iets voor een ander betekenen en werken in een klein team? En dat tijdens uren 
die jou goed uitkomen? Heb je van de zomer nog wat uren beschikbaar? 

De Schakel maakt het aangenaam voor mensen in hun eigen huis. Door huishoudelijke hulp 
zorgen we ervoor dat onze cliënten langer thuis kunnen wonen. Dit doen we samen met jou! 
Jij kan goede thuishulp bieden bij jou in de buurt. Op dagen en tijden die jou uitkomen. 
Werken als thuishulp bij De Schakel, betekent waardevol en dankbaar werk tegen een prima 
salaris.  

Jij bent de schakel voor onze cliënten voor een prettig thuis door: 

• vakkundige huishoudelijke hulp te bieden; 
• door persoonlijke aandacht te geven en betrokken te zijn bij hun welzijn; 
• te zorgen voor een schoon en leefbaar huis in afstemming met de cliënt; 
• schoonmaken van o.a. de keuken, badkamer en toilet, te stofzuigen; 
• cliënten te betrekken bij het huishouden en veranderingen in hun leefsituatie en 

zorgbehoefte opmerken en doorgeven. 

Wat mag je verwachten? 

Wie werkt met een warm hart, verdient zelf ook het allerbeste. Zodra je start als thuishulp 
mag je rekenen op een contract binnen de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
(VVT).  

Wat krijg je? 

• een bruto uurloon van €11,47 met een jaarlijkse salarisverhoging conform de CAO, tot 
een maximum van €14,34 per uur; 

• een contract voor max 16 uur per week; 
• 8% vakantiegeld over bruto jaarsalaris; 
• een eindejaarsuitkering van 8,33% van je brutoloon; 
• een pensioenregeling bij Zorg & Welzijn; 
• reiskostenvergoeding (ook fietsvergoeding!); 
• werktijden die aansluiten bij jouw situatie (bijv. onder schooltijd). 

Aan de slag 

Ben je een echte aanpakker en heb je oprechte interesse in onze cliënten? Dan is deze baan 
als thuishulp echt wat voor jou! Voeg je daar ook een glimlach aan toe en spreek je bij 
voorkeur Fries, dan maak je echt het verschil. Belangrijk en dankbaar werk, waar je ook echt 
veel waardering voor krijgt. Onze cliënten rekenen niet alleen op kwaliteit, maar ook op 
betrokkenheid en een gezellig praatje. Jij bent een belangrijke schakel in de juiste zorg voor 
jouw cliënten. 

Je bent bij voorkeur in bezit van een eigen auto, maar dit is geen vereiste. 

Solliciteer nu! 

Aangenaam thuis begint bij jou. Of eigenlijk begint het bij jouw sollicitatie naar deze functie 
van thuishulp.  

Vragen beantwoorden wij graag, neem hiervoor contact op met Evelyn Noordzij, tel. 0513-
443848 of mail naar info@deschakelvooru.nl. 

Stuur je sollicitatie naar info@deschakelvooru.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


