
 

 

 

Medewerker huishoudelijke 
ondersteuning 

Aantal uren in overleg 

Hup! Eerst de kids naar school brengen. Daarna kan jij naar je werk in je eigen wijk. En je bent weer op tijd klaar om ze 
van school te halen. Klinkt dat goed? Lees dan verder.  
 
Een schoon en fris huis, daar word jij blij van. Onze klanten ook. Je gaat bij mensen thuis schoonmaken en 
huishoudelijke taken doen. 
 
Wat ga je doen 
Jij hebt een heel belangrijke taak. Doordat jij je klanten helpt kunnen ze zolang mogelijk thuis wonen.  
Je bespreekt met je klant wat je gaat doen die dag en in welke volgorde. Je vindt het leuk om een band op te bouwen. 
 
Wat voor soort werk ga je doen? Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de woonkamer (stof afnemen, 
stofzuigen, dweilen), de keuken, het reinigen van de badkamer en het toilet.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je kunt je goed en begrijpelijk verstaanbaar maken in het Nederlands en je kunt ook goed in het Nederlands je 
verslag schrijven. 

• Je bent op een aantal doordeweekse dagen (maandag tot en met vrijdag) beschikbaar om te werken in de ochtend 
en/of middag. Daarnaast ben je eventueel ook beschikbaar in vakantieperiodes. 

• Een referentiecheck is voor jou geen probleem.  

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de kosten krijg je 

natuurlijk vergoed.  

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform Salaris Hulp bij het Huishouden tussen de €1.860 en €2.311 bruto per maand op basis van 36 
uur per week. Dat is per uur tussen €11,89 en €14,77. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Je krijgt een jaarcontract. Ben jij blij met ons en wij met jou? Dan bieden we daarna de mogelijkheid tot een 
contract voor onbepaalde tijd.  

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van GoodHabitz. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Martin Erkelens via telefoonnummer 06-
38826732 of mail naar m.erkelens@hetspectrum.nl. Solliciteer via het online sollicitatieformulier 
www.werkenbijhetspectrum.nl. 
 
Dordrecht, september 2022        Vacaturenummer 6.68.22 
                                         

tel:+31638826732
tel:+31638826732
mailto:m.erkelens@hetspectrum.nl
http://www.werkenbijhetspectrum.nl/

