Huishoudelijk medewerker
PROKINO KINDEROPVANG ZAAMSLAG
Houd jij van uitdaging en afwisseling in je werk?
Houd jij van een nette en opgeruimde locatie waar kinderen spelen?
Heb je een vmbo werk- en denkniveau en misschien zelfs al wat ervaring als schoonmaker?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locaties in Zaamslag is Prokino Kinderopvang Juultje en Prokino Kinderopvang Phillipine op zoek naar een
huishoudelijk medewerker voor 6 uur per week. Je mag ook solliciteren voor 1 van de locaties.
Juultje zoekt een huishoudelijk medewerkster voor gemiddeld 4 uur per week en Phillipine voor gemiddeld 2 uur per
week.

Wat ga je doen?
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van de opvanglocatie, zodat de kinderen in een hygiënische
omgeving kunnen spelen en ontwikkelen
Je stemt je werkzaamheden af met de pedagogisch medewerkers
Je bent proactief; ziet ook zelf wat er moet gebeuren.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• 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
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise 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? Neem dan contact op met: Gerlinde Hamelink: 0115-686 100.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 24 juli een korte motivatie en cv naar juultje@prokino.nl met als onderwerp:
Vacature Huishoudelijk medewerker.

We zien uit naar je reactie!

Frank:
“Mijn collega vertelde net dat ze zo blij is dat
ik haar zoveel administratie uit handen
neem. Na zo’n bericht fiets ik blij naar huis!”

