
 
 
 
 

Medewerker huishoudelijke dienst 
Enthousiaste schoonmaakster/schoonmaker 

 
Ulft, parttime (12 uur) 

 
Wegens pensionering van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een   
Medewerker huishoudelijke dienst.  
Als Medewerker huishoudelijke dienst bij Wonion zorg jij er voor dat ons kantoor representatief, 
schoon en opgeruimd is en dat wij onze klanten gastvrij kunnen ontvangen. Dit doe je samen met je 
collega.  
 
Wat ga je doen 
Je zorgt er voor dat ons kantoor op het DRU-complex in Ulft netjes en schoon is. Werkzaamheden zoals 
het schoonmaken van de werkplekken, het schoonmaken van de toiletten en het stofzuigen van de 
vloeren behoren tot het vaste takenpakket. In deze (corona)tijd is schoonmaken extra belangrijk, 
waarbij er nog meer aandacht is voor het desinfecteren van contactpunten.  
 
Wat zijn je werktijden 
We zoeken iemand die flexibel is, maar in principe werk je vier dagen, drie uur per dag, waarbij je dus 
één dag in de week vrij bent. De vrijdag is voor jou één van de vaste werkdagen.  
Je werkt in principe na kantoortijd (van 17:00 tot 20:00 uur), op vrijdag is het ook mogelijk om  
’s middags al eerder te komen. Je werkt drie dagen per week samen met je collega, op vrijdag werk je 
alleen.  
 
Wat wij vragen  

• Je hebt (enige) ervaring met schoonmaakwerk. 

• Je bent actief en ziet wat er gedaan moet worden om ons kantoor schoon en netjes te laten 
zijn. 

• Je bent klantvriendelijk. 

• Je denkt graag mee over verbeterpunten.  

• Je hebt voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 
 
Wie ben jij 

• Een enthousiaste schoonmaakster/schoonmaker, die in de avonduren tijd heeft om een aantal 
uren te werken en daarmee overdag ‘de handen vrij heeft’. 

• Een student? Deze baan is wellicht prima te combineren met je studie.  

• Een betrokken collega die graag samenwerkt. 
 
Wat wij bieden 

• Je werkt bij een vernieuwende organisatie, waarbij jij een belangrijke bijdrage kunt leveren aan 
onze kernwaarde Gastvrijheid.  

• Een fijne, informele organisatie, als Medewerker huishoudelijke dienst hoor je er helemaal bij. 

• Een goed salaris, conform de CAO Woondiensten (schaal A min. € 13,88 – max. € 14,94/uur) en 
8% vakantietoeslag. 

• Pensioenopbouw bij het Pensioenfonds voor woningcorporaties.   



 
 
 
 
Wie wij zijn 
Wonion is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.000 woningen en 43 medewerkers.  
Wij bieden goede en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek. Om 
betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Tevens werken wij samen met 
bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken. Wonion stelt haar klanten 
centraal en is betrokken bij de samenleving. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij ons hoog in het 
vaandel. Daarbij stellen we ons betrouwbaar en ondernemend op. 
 
Wonion werkt vanuit de kernwaarden Gastvrij, Betrouwbaar, Ondernemend en Eenvoud. Deze 
kernwaarden betekenen voor onze medewerkers dat ze werken in een informele werksfeer met volop 
ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven. Wij stimuleren onze medewerkers initiatief te 
nemen en ideeën aan te dragen, plannen te ontwikkelen en actie te ondernemen. Hierbij houden wij 
altijd de behoeften en wensen van onze klanten (intern en extern) in het oog en zijn wij gericht op het 
behalen van een optimaal resultaat.  
 
Alle informatie over Wonion vind je op: www.wonion.nl. 
 
Hoe je kunt solliciteren 
Reageren op deze functie kan tot en met 28 maart 2021. Stuur je sollicitatie (bondige brief - CV) naar 
vacatures@wonion.nl, ter attentie van Heidy Keuper (HR adviseur). Wil je eerst meer informatie over 
de functie of over Wonion, dan kun je haar bellen op nummer (0315) 69 60 14 (maandag, dinsdag, 
donderdag).  
 
De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 6 april. 
De vervolggesprekken zijn gepland op dinsdag 13 april.   
Voorwaarde voor indiensttreding is een actuele VOG-verklaring. Na de tweede gespreksronde zullen 
wij een aanvraag hiervoor in gang zetten.  
 
 

http://www.wonion.nl/
mailto:vacatures@wonion.nl

