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ZorgBoerderij Eben-Haëzer

Vacature facilitair medewerker
Over het bedrijf:
ZorgBoerderij Eben-Haëzer is een Christelijke ZorgBoerderij die als doel heeft het bieden van
dagbesteding, buitenschoolse opvang en kortdurend verblijf aan personen met een verstandelijke en
sociale beperking. We bieden hen de ruimte en rust van het platteland aan met daarbij de liefdevolle
verzorging van iedereen persoonlijk. We werken vanuit een christelijke grondslag waarbij we de
Statenvertaling als leidraad gebruiken. Van medewerkers wordt daarom verwacht dat de werkwijze
en activiteiten in overeenstemming zijn met onze Bijbelse waarden en normen.

Wat doe je als Facilitair medewerker?
Als facilitair medewerker ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de woon- en
leefomgeving van onze cliënten. Je start je dag door de cliënten drinken aan te bieden. Daarna zorg
je ervoor dat de keuken netjes en verzorgd wordt achtergelaten. Dan start je met een werkplanning.
Tegen etenstijd zorg je dat de tafel is gedekt en help je de cliënten tijdens de maaltijd. En ’s middags
ga je verder met de werkplanning om vervolgens tijdens het koffiedrinken de cliënten drinken aan te
bieden. In de vakanties krijgen de grote ruimtes een schoonmaakbeurt en kunnen er agrarische
schoonmaakwerkzaamheden voorkomen.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan elke zaterdag werken.
Je bent flexibel inzetbaar tijdens vakanties (3-5 dagen per week)
beschikt over een zelfstandige, klantgerichte en flexibele instelling
bent een teamplayer in hart en nieren
Je werkwijze en activiteiten zijn overeenstemmend met onze visie en waarden en normen.
relevante werkervaring vanuit stages/ werk
beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
bent woonachtig binnen een straal van 15 km vanaf Nieuw-Lekkerland

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•

Afwisselende werkzaamheden
Volop ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
Een leuk en sociaal team.
Zelfstandige vrijheid in het doen van je werk.

Informatie en/of solliciteren.
Spreekt deze functie je aan en sta je volledig achter onze visie?
Stuur dan je sollicitatie met cv voor 05 juli naar dhr. J. Meerkerk via vacature@zbeh.nl of naar:
ZorgBoerderij Eben-Haëzer
t.a.v. dhr. J. Meerkerk,
Schoonenburgweg 15,
2957 LB Nieuw-Lekkerland

