
Westerholm is een organisatie voor veilig en plezierig wonen en werken. In een mooie groene wijk, nabij 

het centrum van Haren, bevindt zich onze locatie met 75 appartementen van verschillende grootte. De 

appartementen worden bewoond door ouderen die graag zelfstandig in hun eigen appartement, in een 

fijne en veilige omgeving willen wonen. Daarnaast wordt door het Wijkteam van Westerholm de zorg en 

ondersteuning geboden in het dagelijks leven van circa 35 bewoners die thuis wonen in Haren. Ook 

bieden wij zorg bij alarmering voor ongeveer 200 bewoners in Haren.   

 

We zijn op zoek naar een 

                Medewerker facilitair 

            Oproepbasis 

 

Wat ga je doen? 
- Verrichten van uiteenlopende huishoudelijke werkzaamheden in de appartementen van de 

bewoners en in de algemene ruimtes; 

- In voorkomende gevallen verrichten van ondersteunende facilitaire werkzaamheden op 

instructies van anderen en/of het ondersteunen/assisteren bij praktische werkzaamheden;  

- Je signaleert bijzonderheden op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden, hygiëne en 

individueel welbevinden van de bewoner; 

- Je kunt ook ingezet worden als keukenhulp voor bijvoorbeeld taken als afwassen en portioneren. 

Wat breng je mee? 
- Je hebt praktische ervaringskennis op het gebied van schoonmaken, inclusief kennis van 

werk-/ hygiënevoorschriften of je bent bereid het te leren; 

- Je hebt affiniteit met de ouderenzorg; 

- Je kunt zelfstandig werken, houdt van aanpakken en je bent flexibel inzetbaar; 

- Je bent sociaal, betrouwbaar en je werkt nauwkeurig; 

Wat bieden we je? 
- Wij bieden je een brede en uitdagende functie met daarnaast veel ruimte voor eigen initiatief.   

- Salariëring is conform cao VVT, de functie is ingedeeld in FWG 15. 

- We bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zo kun je kun je gebruik maken van een 

uitgebreid pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals korting op jouw zorgverzekering en 

deelname aan de werkkostenregeling (fietsplan, laptop e.d.). 

 
Wat je ook nog moet weten? 
Westerholm is een kleinschalige organisatie met weinig management en een grote verantwoordelijkheid 

voor iedere medewerker. In 2018 zijn de missie en visie geactualiseerd en is de organisatie in 

ontwikkeling. Van iedere medewerker verwachten wij een positieve bijdrage aan deze 

organisatieontwikkeling. Je krijgt daar ook veel voor terug: kansen voor initiatieven en eigen inbreng, 

zelfstandigheid en samenwerking in een team van professionals. Kortom, je krijgt de mogelijkheid om bij 

te dragen aan wonen en werken met een Plus! 

 
Wil je solliciteren? 
Stuur je motivatie en CV naar info@westerholm.nl 
Sluitingsdatum: 31 maart 2021 
Bij aanname is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. 
 
Wil je meer weten over de functie? 

mailto:info@westerholm.nl


Bel of mail naar Marloes Heemstra, coördinator facilitair, te bereiken via 06-31134976 of via emailadres 
m.heemstra@westerholm.nl 


