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Vacature: 
         
Medewerker huishouding  M/V  
Werkuren in overleg 

 
Ben je op zoek naar een veelzijdige en afwisselende baan in de zorg? Dan is deze uitdaging 
iets voor jou. Als medewerker huishouding  zorg je voor een schone omgeving voor onze 
medewerkers en patiënten.   
 

Wat doen wij? 
Bij het bieden van de beste kortdurende ouderenzorg in Maastricht en Heuvelland gaat het om 
alle tijdelijke vormen van zorg en ondersteuning die gericht zijn op het terugkeren naar de 
thuissituatie of naar een betere passende woonzorgomgeving. Denk hierbij aan revalidatie na 
hartfalen, orthopedische zorg na een nieuwe heup of knie, de behandeling van een 
geïnfecteerde prothese, neurologische zorg na een hersenbloeding of infarct en het herstel na 
een oncologische behandeling. 
1 juni jl. zijn we gestart met ons nieuwe expertisecentrum in Heugem, genaamd Vitala+. 
 

Jouw Baan: 
Je verzorgt dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden in algemene, sanitaire en 
patiënt ruimtes en vult (toilet)papier en handdoeken bij. 
Tijdens de werkzaamheden heb je contact met de patiënten en ondersteunt zijn/haar 
welbevinden en stimuleert het therapeutisch klimaat volgens het BEA bord.  
Daarnaast verricht je werkzaamheden zoals het opmaken en verschonen van bedden, het 
beheren en verstrekken van kleding en linnengoed, patiënt logistiek en kun je ingezet worden 
voor het transport van afval.  
 
We bieden je een schoonmaakfunctie aan met fijne werktijden. Tussen 09.00-13.00 uur van 
maandag tot en met vrijdag. Evt. weekenden zijn bespreekbaar.  
 

Jouw Profiel 
Je hebt een klantvriendelijke en dienstverlenende houding en kan goed werken in 
teamverband werken.  
Je bent gedreven en hebt ook oog voor detail.  
 
Je bent in staat fysiek werk te verrichten en bent een echte aanpakker.  
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Wat bieden wij? 
De CAO VVT is op deze vacature van toepassing.  FWG 15 maximaal 2345,78 bruto per maand 
bij een fulltime dienstverband.  
 

Inlichtingen: 
Voor meer informatie omtrent de functie en de organisatie kunt je contact opnemen met 
Marlie Ramakers, facilitair manager via telefoonnummer 043-6019400. 
 

Sollicitaties: 
Is je interesse direct al gewekt, stuur dan je CV naar werkenbij@vitalaplus.nl en we nemen 
contact met je op. 
  
Let op, bonusregeling van toepassing: Voor eigen medewerkers die een nieuwe collega aan 
ons weten te binden, geldt de bonusregeling. Ken jij iemand die bij ons werkt, laat je dan door 
deze medewerker aandragen. 


