
 

  

 

 

Medewerkers huishouding m/v 

15 -25 uur 

 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Woondiensten Glorieux 

Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark. Woondiensten 

Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is verantwoordelijk voor de 

verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT, schoonmaak, receptie, logistiek en 

bewaking en beveiliging. 

Wat ga je doen? 

Als medewerker huishouding verricht je huishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden in de 

bewonerskamers, kantoren en algemene ruimten. Tevens verzorg je de was en het linnengoed. 

Je maakt onderdeel uit van team huishouding en werkt voornamelijk zelfstandig in afstemming 

met je collega’s. Je bent een persoonlijk aanspreekpunt voor bewoners en collega’s. Je bent een 

visitekaartje voor onze organisatie en zorgt voor een schoon en leefbaar huis.  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een representatieve collega met een betrokken en dienstverlenende 

houding. Ben jij een ervaren huishoudelijk medewerker, heb je affiniteit met de ouderenzorg en 

maak je graag een praatje met onze bewoners? Dan komen wij graag met jou in contact!  

Met tact, overtuigingskracht en een flinke dosis inlevingsvermogen zet jij je in voor je vak. 

Daarnaast ben je ondernemend, zelfstandig en proactief. 

Wat bieden wij? 

● Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s.  

● Werktijden 8.00 – 13.00 uur volgens rooster. 

● De arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO VVT . 

● De functie wordt ingedeeld in FWG 15.  

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anja Wasser (Coördinator 

Service en Verhuur), telefoonnummer 040 - 2947530. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met cv uiterlijk dinsdag 2 

november 2021 naar personeelsadministratie@glorieux.nl  

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op maandag 8 november .Acquisitie naar 

aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


