
 

 

 
 

Voor de uitbreiding van het team facilitair is Oranjehof op zoek naar een: 
 

                     Facilitair medewerker   
                                                                                   (m/v, 6 uur per week) 

 
Wie zijn wij 
Stichting Zorgcentrum Oranjehof is een organisatie in Elspeet, waar 40 medewerkers en 250 vrijwilligers 
werkzaam zijn voor Zorg, Wonen en Welzijn. Een organisatie die zich kenmerkt door een christelijke 
levensstijl, nauw aansluitend bij de kerken van Elspeet. Een plek waar gezelligheid en gemoedelijkheid 
samengaan met professionaliteit. Oranjehof is een centrum met allerlei vormen van Dagbesteding, 
daarnaast een Welzijnsorganisatie met een Wijkontmoetingscentrum. Aan het centrum, verbonden 
door een gang, staan 39 zorgappartementen, bestemd voor ouderen. Oranjehof heeft een nauwe 
samenwerking met de 5 kerken in Elspeet. Diakenen maken deel uit van het bestuur.  
 
Wat zoek jij? 
Een baan binnen een huiselijke warme omgeving met kleine groepen. Jij bent die man of vrouw die 
samen met enthousiaste collega's graag indirect een bijdrage wil leveren aan een prettig leefklimaat 
voor onze bezoekers, zodat ze zich thuis voelen op de groep. Jij maakt het verschil! 
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
Jij zorgt voor de huishoudelijke werkzaamheden in Oranjehof. Denk hierbij aan o.a. stofzuigen, dweilen, 
schoonmaken van de sanitaire voorzieningen en de bezoekersruimtes. 
 
Wat vragen wij van jou?  

 Je ziet het werk liggen; 

 Je vindt schoon en hygiënisch werken vanzelfsprekend; 

 Je vindt het leuk om met bezoekers en collega's om te gaan; 

 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;  

 Je wilt extra werken bij ziekte of andere afwezigheid van collega's; 

 Je hebt kennis van het gebruik van verschillende schoonmaakmiddelen en materialen (of bent 
bereid om dat te leren). 

 
Wat bieden wij jou? 

 Je komt in een team waar we hard en met ons hart werken; 

 In ons team hechten we veel waarde aan ‘zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen'; 

 Je krijgt een contract van 6 uur in de week. In eerste instantie een contract voor een jaar, met 
uitzicht op een vast dienstverband. 

 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Corina Stolk of Leo Kok, via 
telefoonnummer 0577-492278. Wij zien uw sollicitatiebrief tegemoet via de mail: l.kok@oranjehof.org. 
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