Vacature
Huishoudelijk medewerker
20 uur per week

Jij vindt werken in een omgeving met kinderen leuk en hebt er passie voor om te zorgen dat alles netjes,
schoon en veilig is voor iedereen. Je werkt nauwkeurig en bent een enthousiaste regelaar. Dan zoeken wij
jou!

Het is ochtend en jij komt aan bij kinderopvang Heyendael. De kinderen zijn in hun groepen of spelen in de speelstraat.
Andere kinderen liggen lekker te slapen in hun buitenbed. Bij binnenkomst zie jij al wat er vandaag extra gedaan moet
worden om te zorgen dat het er netjes en verzorgd uit blijft zien op de locatie. In overleg met de manager bespreek je
dit en gaat aan de slag met het schoonmaken van onder andere de speelstraat, slaapkamers en wc’s.
Het is eventueel ook mogelijk om deze vacature over 2 medewerkers te verdelen van 8 (2 ochtenden) en 12 uur (3
ochtenden)

Wat kan jij ons bieden?
Je bent toegankelijk, warm en enthousiast Je vindt
werken in een omgeving met kinderen leuk en vindt het
belangrijk dat zij zich in een nette en fijne omgeving
kunnen ontwikkelen
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel Je kunt zelfstandig
werken

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende baan in een organisatie die zich met
hart en ziel inzet voor de ontwikkeling van kinderen. Een
uitdagende en zelfstandige functie, waarin je het verschil
kunt maken voor jezelf en de organisatie, binnen een
enthousiast en informeel team.

Je hebt er een passie voor om te zorgen dat alles netjes,
schoon en veilig is voor iedereen

Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform cao
kinderopvang

Je hebt een VMBO werk- en denkniveau

Leuke werkplek in een enthousiast team

Je bent beschikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 7.30 uur en 11.30 uur

Uitzicht op een vast dienstverband

Je bent in staat fysiek zwaar werk te verrichten en bent
voor langere tijd beschikbaar

Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan,
bedrijfsfitness en bedrijfszwemmen

Wie zijn wij?
Kinderopvang Heyendael is onderdeel van Kinderopvang ‘de eerste stap’ in Wijchen. Kinderopvang Heyendael
ligt op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Veel van de ouders die hun kind bij ons in de opvang
brengen, werken of studeren aan de universiteit of in het Universitair Medisch Centrum. Kinderopvang Heyendael
is een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de opbrengsten uit de kinderopvang, terugvloeien naar de
organisatie. Met als doel voortdurende verbetering van- en het in stand houden van kwalitatief hoogstaande
kinderopvang. Wij houden van open en transparante communicatie. Medewerkers van kinderopvang
Heyendael zijn flexibel en zeer betrokken bij het wel en wee van de organisatie. Dit geeft ons de mogelijkheid om
voorop te lopen in de voortdurende veranderende branche.
Als medewerker stimuleren wij je om innovatief te zijn. Laat je creativiteit zien! Wij worden blij van jouw
enthousiasme, gedrevenheid en kunst om de kinderen in de opvang te laten groeien! Kwaliteit en innovatie is
voor ons heel belangrijk. Om dit vorm te kunnen geven werken we actief samen met andere (maatschappelijke)
organisaties en scholen in de regio.

Heb je nog vragen?
Stuur dan een Whatsapp bericht (06-23688967) of
e-mail P&O@deeerstestap.nl naar onze HR-adviseur
Mariska de Winkel.

Wil jij bij ons werken?
Stuur dan voor 10 juli 2020 een bericht naar
P&O@deeerstestap.nl. Voeg je CV bij en klik op verstuur!
Wie weet zien wij jou binnenkort bij ons op kantoor.

Ja! Ik wil bij ‘de eerste stap’ werken!

