
 
 
 
 
  

Wij zoeken per direct een Huishoudelijk medewerker (10 uur) 
voor de regio Hilvarenbeek 

 
Die affiniteit met de zorg heeft en zijn of haar hand niet omdraait voor schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Ben je op zoek naar een flexibele baan of een bijbaan naast bijvoorbeeld je studie? Kom dan bij ons 
werken als Hulp bij het Huishouden!. 
 

Organisatie: 
 
Sozo Zorg is een (kleine) organisatie, die advies, ondersteuning en coaching biedt aan mensen met 
LVB (een licht verstandelijke beperking), NAH ( niet aangeboren hersenletsel), psychische problemen, 
autisme, die verminderd zelfredzaam zijn en/of faal ervaringen hebben met eerdere hulpverlening en 
daardoor dreigen uit te vallen. 
We zijn betrokken, flexibel, houden van een directe aanpak, zijn laagdrempelig en we werken 
grotendeels ambulant: we komen bij de klant thuis en we laten niet snel los. 
 

Functie: 
 
Algemene kenmerken 
In jouw functie als huishoudelijke hulp bied je, meestal oudere, klanten hulp en ondersteuning bij de 
dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden in hun thuissituatie. Schoonmaken van de badkamer, 
keuken, toilet, woonkamer en slaapkamers behoren tot jouw werkzaamheden. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

- het zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden volgens het plan dat is 
afgesproken met de klant. Denk hierbij aan stofzuigen, dweilen, het schoonmaken van toilet 
en/of badkamer, keuken, het zemen van ramen en het verzorgen van de was 
 

- het signaleren van veranderingen in de situatie bij de klant; je overlegt dit met de klant, 
familie, mantelzorgers, collega’s, zorgcoördinator of wijkverpleegkundige. 

 
Je werkt op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur Je exacte werkdagen en tijden zijn 
afhankelijk van de wensen van de klant. Het kan voorkomen dat je slechts één klant bezoekt, of 
meerdere verspreid over de dag. 
Als Huishoudelijke Hulp verleen je zorg bij klanten die vanwege een ziekte, beperking of ouderdom 
hun huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Naast het uitvoeren van huishoudelijke 
werkzaamheden signaleer je veranderingen bij de klant of in diens omgeving. Merk je dat de klant 
eenzaam is, extra hulp of zelfs verpleging nodig heeft? Dan trek jij aan de bel! Op die manier ben jij 
een belangrijke schakel binnen de thuiszorg en ondersteunen we klanten in het zolang mogelijk 
zelfstandig thuis wonen. Daarbij kijken we naar wat klanten nog wél zelf kunnen. Hierdoor zijn de 
werkzaamheden bij iedere klant anders en maak jij het verschil. 
  



Competenties en vaardigheden: 
Jij bent: 

✓ Praktische ervaringskennis op het gebied van huishoudelijke en schoonmaakwerkzaamheden 
✓ Relevante werkervaring 
✓ Een groot hart, ogen in je rug en goede sociale vaardigheden 
✓ Een geheugen als een olifant en engelengeduld 
 

Jij wilt: 
✓ Huishoudelijke werkzaamheden verrichten conform het opgestelde ondersteuningsplan 
✓ Zorgen dat klanten een leefbare omgeving hebben en houden 
✓ De klant eigen regie en zelfredzaamheid bieden. 

 
Functie-eisen 

✓ 1-3 jaar ervaring; 
✓ Je bent in het bezit van een auto of scooter en hebt ervaring of affiniteit met de 

(ouderen)zorg 
✓ Je bent minimaal inzetbaar in de plaats Hilvarenbeek 
✓ Woonachtig binnen een straal van 20 km 
✓ In bezit van rijbewijs B 
✓ Zelfstandig kunnen werken; 
✓ je bent een aanpakker en vindt het een uitdaging om cliënten te ondersteunen om ze zo lang 

mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen 
✓ je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
✓ je kunt jezelf inleven in de cliënt, luistert naar zijn of haar wensen en maakt de uit te voeren 

werkzaamheden bespreekbaar 
✓ je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar 
✓ je hebt een mobiele telefoon en je bent digitaal vaardig, zo kun je dagelijks je e-mail lezen  
✓ je beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG). Wij ondersteunen jou in de aanvraag 

hiervan. 
 

Aanbod 
Wij bieden: 

- Een functie binnen een mooie organisatie; 
- Werken in een kleine betrokken organisatie waar je stem telt; 
- Salaris in schaal 15 conform de CAO VVT; inschaling is afhankelijk van jouw kennis en 

ervaring (minimum salaris van €10,76 bruto per uur) 
- Een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 10 uur per week (met uitbreidingsmogelijkheden) 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoal 8% vakantietoeslag en 7,4% eindejaarduitkering,  
- uitgebreide introductie en kennismaking voordat je aan de slag gaat. 

Interesse? 
Ben jij de ondernemende zorgverlener die graag de handen uit de mouwen steekt om de klant 
centraal te stellen? Die graag zelfstandig werkt? En ben jij bovenal jezelf? Dan Lijkt het er op dat jij de 
ideale collega bent!  
 
 
We zien uw reactie met CV en (pas) foto graag tegemoet via het hierna genoemde email adres. 
info@sozozorg.nl 
 
Meer informatie 
Meer informatie nodig? Mail je vraag t.a.v. Denise Huijbregts, naar info@sozozorg.nl 
Acquisitie ten aanzien van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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