
 

 
 

 
Stichting Maria-oord is een kleinschalige aanbieder van zorg, verpleging en welzijn. Maria-oord biedt thuiszorg 
en verpleeghuiszorg aan cliënten in Dongen en Oosterhout.  Wij werken “kleinschalig anders” dat wil zeggen, 
dat wij zorgen voor een hoge kwaliteit met voldoende aandacht voor de individuele wensen en behoeften van 
onze cliënten. Ons project Community Care Dongen (CCD) vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt. CCD is 
bedoeld voor kwetsbare ouderen in Dongen, die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, waarbij 
formele in informele zorg elkaar aanvullen.  

 
Wegens grote vraag naar hulp zijn wij per direct op zoek naar 

 

MEDEWERKER HUISHOUDELIJKE DIENST 

Oproep of vaste uren vanaf 16 uur per week 
 
Onze medewerkers huishoudelijke dienst hebben afwisselende taken. Zo ga je naar zelfstandig 
wonende cliënten in de wijk toe om daar schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Er zijn ook 
cliënten die graag een wandeling met je gaan maken, liever een praatje maken of een spelletje doen, 
ook dit behoort tot de werkzaamheden. Je mag dit samen met de cliënt afspreken. Verder word je 
ook ingezet voor het schoonmaken van algemene ruimtes en kamers van cliënten op onze locatie.  
  
Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen: 

• Je hebt een warm hart voor ouderen  

• Je bent flexibel qua inzet in werkdagen/-tijden en werkzaamheden 

• Je kunt zelfstandig werken en houdt van aanpakken 

• Je bent geduldig en hebt begrip als cliënten vergeetachtig zijn 

• Je bent in het bezit van een fiets of auto 
 

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN? 

• Een afwisselende baan binnen een gezellige en bijzondere omgeving. 

• De gelegenheid om iets moois te kunnen betekenen voor onze cliënten. 

• Het aantal uren wordt in overleg afgesproken. Je werkt in dagdiensten door de week en af en 
toe in het weekend.  

• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT, FWG 
 
SOLLICITEREN? 
Ben je geïnteresseerd in deze baan? Dan kan je een motivatiebrief en cv sturen t.a.v. mevrouw           
J. Nuijten via info@mariaoord.nl. Voor meer informatie over de inhoud van deze topbaan of over 
Stichting Maria-oord mag je contact opnemen met Yvonne Pullis of Stefanie Lauf via 0162-381100. 
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