Huishoudelijk medewerk(st)er
PROKINO KINDEROPVANG ELBURG
Zorg jij ervoor dat de kinderen weer zorgeloos kunnen kruipen en spelen op een schone vloer?
Ben jij op maandag tot en met vrijdag in de avonden beschikbaar?
Heb je kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne?
Ben je zorgvuldig en accuraat?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie Ziezo in Elburg zoeken wij 2 huishoudelijk medewerk(st)ers voor 10 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Samen met een collega zorg je iedere werkdag voor een schoon en fris gebouw
Je werkt volgens een vast schoonmaakschema
Je krijgt energie van samenwerken met je collega’s en je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je bent flexibel, bij ziekte of een vrije dag van jouw collega, ben je bereid om extra te werken

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
•
•
•

Leuke collega’s en een goede werksfeer
Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
Een salaris in schaal 2 volgens de cao Kinderopvang (€ 1697 - € 2047 per maand bij 36 uur)

Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise – direct of indirect – een bijdrage aan
het perspectief en de ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken
collega’s op bijna 170 locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Betsy Smit of Herma Vlijm via 0525-683568 of
elburg@prokino.nl Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 30 april een korte motivatie en je cv naar:
elburg@prokino.nl met als onderwerp: Huishoudelijk medewerk(st)er.

We zien uit naar je reactie!
Francine:
“Kennis maken met de verschillende
leeftijdsgroepen en karaktertjes is
zo ontzettend leuk!”

