
HUISHOUDELIJK MEDEWERKER  

(15 UUR) 

  
 

Op zoek naar een baan als huishoudelijk 

medewerkster?  

 

Voor onze locatie de Wensboom in Schiedam zijn 

wij op zoek naar een huishoudelijk medewerker, 

voor 15 uur per week. De uren worden verdeeld 

over maandag t/m vrijdag. Van belang voor deze 

functie is dat je kunt beginnen om 6:00 uur in de 

ochtend. Wij verzoeken je daarom om niet te 

reageren als jij niet in staat bent op dit tijdstip te 

starten. 

Wat ga je doen? 
 

 Je verricht schoonmaakwerkzaamheden binnen 

de verschillende ruimten (groepsruimtes, 

gezamenlijk ruimtes, sanitair, keuken) volgens 

vastgesteld schema. Je zorgt ervoor dat 

medewerkers en kinderen van een hygiënische 

omgeving gebruik kunnen maken. 

 Je houdt de voorraad schoonmaakmaterialen 

en -middelen (en eventueel andere 

huishoudelijke artikelen) bij en geeft de 

benodigdheden door aan de locatiemanager. 

 Je signaleert gebreken aan gebouwen en meldt 

deze gebreken aan de locatiemanager. 

 Je neemt deel aan het centrumoverleg. 

 

 Wat biedt KomKids jou? 
 

 Gratis zonnepanelen. 

 Een dynamische werkplek met zelfstandigheid en 

veel ruimte voor eigen inbreng. 

 Begeleiding en scholing vanuit de centrale 

organisatie. 

 Salaris volgens CAO Kinderopvang. 

 Collectieve zorgverzekering waaraan je kunt 

deelnemen. 

 OV- of kilometervergoeding. 

 Een KomKids Familiepas! 

Bij KomKids is kinderopvang meer dan 

opvang alleen. Wij zetten alles op alles om 

kinderen niet alleen een plezierige tijd te 

bieden, maar ook om ze op de beste manier 

te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Daarnaast zien we het als onze taak om 

ouders te ontzorgen: u geeft uw wensen aan 

en wij spelen daarop in.  

Daar waar mogelijk nemen we u zoveel 

mogelijk regelwerk uit handen. 

 

Wat vragen wij van jou? 
 

 Correct gedrag in persoonlijke 

contacten. 

 Zorgdragen voor veiligheid en 

hygiëne met betrekking tot eigen 

werkzaamheden. 

 Het zelfstandig kunnen uitvoeren 

van opgedragen werkzaamheden 

binnen gestelde richtlijnen. 

 

 

Interesse? 
 

Ben jij die collega die wij zoeken?  

Mail dan je CV en motivatiebrief naar 

personeelszaken@komkids.nl  

o.v.v. huishoudelijk medewerker de 

Wensboom. 

 

Vragen? 

Neem dan contact met ons op via 

telefoonnummer: 010-4493212. 

 

 


