
 

 

Als medewerker huishoudelijke ondersteuning verricht je periodieke schoonmaak- en huishoudwerk bij 
klanten thuis. Jij bent dus te gast in hun woning. Daarom bespreek je altijd eerst met de klanten wat je 
gaat doen, de werkwijze en de volgorde van de werkzaamheden. Door hen mee te laten denken en te 
beslissen help jij hen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven. Je werkzaamheden bestaan 
onder meer uit het schoonmaken van de huiskamer (stof afnemen, stofzuigen, dweilen, ramen lappen), 
de keuken, het reinigen van de badkamer en het toilet, strijken, enzovoorts. 
 
Wat verwachten wij van jou 
Je hebt ervaring in huishoudelijk werk. Je bent klantgericht, nauwkeurig, flexibel, zorgzaam en je bent 
altijd verzorgd gekleed. Je kunt je goed en begrijpelijk verstaanbaar maken in het Nederlands en je kunt 
ook goed in het Nederlands je bevindingen opschrijven. Je bent op doordeweekse dagen (maandag tot en 
met vrijdag) beschikbaar om te werken in de ochtend en de middag. Daarnaast ben je beschikbaar in va-
kantieperiodes. 
 
Wat kun je van ons verwachten 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 10) tussen de € 1.587 en € 1.774 bruto per maand op basis 

van 36 uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 
  
Ben je geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robbert de Boer, wijkmanager huishouding van Het 
Spectrum, telefonisch bereikbaar via 078-6492111 of per e-mail via r.d.boer@hetspectrum.nl. 
 
Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Dordrecht, juli 2020                                                    vac.nr. 6.46.20 
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