
 

 
 

Vacature 
 
Per 1/2/2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van medewerker facilitaire 
dienst.  

 
Medewerker facilitaire dienst (m/v) 

                                                             32 uur per week voor onbepaalde tijd  
 
Het Hooge Heem Grootegast 
Wij zijn een klein en zelfstandig woonzorgcentrum in het groene en landelijke Grootegast. Wij 
bieden in een eigentijds en modern woonzorgcentrum een plezierige woonomgeving waar 
het thuis voelen centraal staat. Naast een plezierige woonomgeving bieden wij zorg, 
behandeling en begeleiding in nauwe samenwerking met de familie. Jij bent als collega de 
ambassadeur van ‘Ons Hooge Heem’ 
 
Ben jij die zorgzame betrokken collega die het belangrijk vindt dat het er goed en verzorgd uit 
ziet in en rondom het huis dan zijn wij op zoek naar jou, 
  
Als medewerker facilitaire dienst werk je nauw samen met het hoofd facilitaire 
dienstverlening en de coördinator gebouwen beheer. Jouw werk bestaat uit een aantal vaste 
dagelijks terugkerende werkzaamheden: 

• Transport van de was en werkzaamheden in de wasserij 

• Vloerenonderhoud, zuigschrob machine 

• Ophalen en beheren van de afvalstroom 
  
Daarnaast ben je scherp en alert op de netheid van de woon en werkomgeving van de 100 
bewoners en de ruim 150 collega’s. De ruimtes in en rondom het gebouw hou jij gevraagd en 
ongevraagd netjes en verzorgd. Het Hooge Heem heeft een externe tuinier maar jij 
ondersteunt op sommige gebieden van het onderhoud in de tuin zoals het bedienen van de 
zitgrasmaaier. Daarnaast voer je onderhoudswerkzaamheden uit aan de terrassen, het 
onkruidvrij houden en het schoonmaken van de entreepartijen. In het gebouw ben jij in staat 
om kleine eenvoudige reparaties uit te voeren zoals schoonmaken van lichtarmaturen en 
vervangen van de ledverlichting. 
  
Functie eisen: 

• Een opleiding op Mbo niveau het liefst richting de facilitaire dienstverlening 

• Flexibel inzetbaar, in principe tijdens kantoortijden maar de bereidheid om af en toe 
ook onregelmatig te werken ( 5 dagen per week aanwezig) 

• Een enthousiaste doorpakker 

• Het liefst woonachtig in de gemeente Westerkwartier 
  
Wij bieden 
  

• Een lerende werkomgeving met potentiele doorgroeimogelijkheden 



 

 
 
 
 
 

• Salariëring is conform CAO Verpleeg / Verzorgingshuizen en Thuiszorg, FWG 20.  

• Werkkostenregeling 
  
 
Informatie 
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  
Harry van de Bunt (coördinator  gebouwenbeheer) of Annie Bonnema (hoofd facilitaire 
dienstverlening): telefoon 0594-695800.  
 
Sollicitatie 
Je schriftelijke reactie kun je mailen onder vermelding van “vacature medewerker facilitaire 
dienst” en richten aan Harry van de Bunt: harryvandebunt@hethoogeheem.nl 
De sluitingsdatum voor deze vacature is 9 december. De gesprekken vinden plaats op 17 
december in de middag. 
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