VACATURE
Steek jij graag de handen uit de mouwen om allerlei facilitaire werkzaamheden op te pakken én ben je
op zoek naar werk met grote maatschappelijke impact? En wil je:
•

Een bijdrage leveren aan de stichtingen binnen het Huis voor de Gezondheid, die zich inzetten
voor chronisch zieken en hun naasten?

•

Een zo goed mogelijke werkomgeving creëren voor onze medewerkers?

•

Ruimte krijgen: zowel om ideeën uit te voeren als om jezelf te blijven ontwikkelen?

Kom dan bij ons werken en bouw mee aan een inclusieve samenleving.
Huis voor de Gezondheid
Het Diabetes Fonds, De Maag Lever Darm Stichting, Het Longfonds, Alzheimer Nederland en MIND
vormen samen het Huis voor de Gezondheid. Binnen het Huis voor de Gezondheid werken diverse
goede doelen en aanverwante organisaties samen. De partners in het Huis voor de Gezondheid
willen zich gezamenlijk inzetten voor een betere gezondheidszorg, preventie en een goede
maatschappelijke positie van chronisch zieken.
Wij zoeken voor het facilitaire team een
FACILITAIR MEDEWERKER HUIS VAN DE GEZONDHEID
(36 uur)
Het team:
Binnen het Huis voor de Gezondheid is er een facilitair team actief welke alle facilitaire zaken binnen
het Huis voor de Gezondheid regelt, oftewel de olie in de machine. Dit team bestaat uit een
huismeester en drie algemeen facilitair medewerkers, hier word jij er een van!
Jouw rol:
Geen enkele dag is hetzelfde. Jij bent degene die proactief onvolkomenheden signaleert op de
werkvloer en deze oplost. Als facilitair medewerker heb je een dienstverlenende rol met een
servicegerichte houding en leer je dagelijks weer iets nieuws bij. Binnen het Huis van de Gezondheid
zorg jij ervoor dat de medewerkers van de verschillende fondsen hun werk zo goed mogelijk kunnen
uitvoeren, zo ondersteun jij bijvoorbeeld met je klantgerichte houding bij mailingen voor grote
campagnes. Je bent zichtbaar en benaderbaar voor collega’s en staat bekend als een alleskunner met
een creatieve geest. Zo draag je actief bij aan de doelstellingen van de verschillende
gezondheidsfondsen.
Je past je makkelijk aan, zo ook in de piekmomenten in het werkaanbod, en vindt het leuk om mee te
bewegen met digitalisering van processen. Dit maakt jouw werk eigenlijk alleen maar interessanter!
Zo kijk je er ook niet van op dat jouw takenpakket zo nu en dan verandert.
Wat mag je van ons als werkgever verwachten?
• Een jaarcontract voor 36 uur per week (met uitzicht op verlenging)

•

Een goed salaris tussen de € 2100,- en maximaal € 2832,- bruto per maand op basis van 36 uur
per week op basis van de CAO Sociaal Werk, schaal 4.

•

Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget dat bestaat uit 8% vakantietoeslag, 8,3%
eindejaarsuitkering en de waarde van 26 bovenwettelijke uren bij een fulltime
dienstverband van 36 uur.

•

Buiten de veelzijdigheid van de baan ook ruimte krijgt voor eigen inbreng in het takenpakket.

•

Een bruisende werkplek met een informele sfeer, pal naast het NS-station in Amersfoort!

Dus ben jij iemand die:
• Een hands-on mentaliteit heeft?
•

Een afgeronde MBO opleiding heeft met 1 a 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie?

•

Digitaal vaardig is?

•

Passie voor het vak heeft en met een scherpe wijde blik de werkzaamheden opvalt en
aanpakt?

Dan gaan we heel graag met je in gesprek!
Solliciteren?
Heb je interesse? Stuur dan voor 10 juli 2022 je sollicitatie naar de afdeling P&O van MIND via
vacature@wijzijnmind.nl, waarin je aangeeft dat je interesse hebt en
•

Waarom jij graag bij het Huis voor de Gezondheid wilt werken.

•

Een link naar je profiel op LinkedIn (als je daarover beschikt) met je toestemming dat we
daar alvast op gaan kijken om een eerste indruk van je te krijgen.

We schakelen snel én vinden het tegelijkertijd ook belangrijk dat we allebei de juiste afweging maken.
Daarom sowieso twee gesprekken, zodat je met meerdere collega’s en leidinggevenden kennis kunt
maken. Natuurlijk hopen we je aan het einde van gesprekken bij ons te kunnen verwelkomen.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 en 14 juli.
Toch nog eerst even wat meer informatie? Bel of mail dan naar Maartje de Puy, Locatiemanager en
coördinator Huis voor de Gezondheid. Je kunt haar bereiken via maartje.depuy@wijzijnmind.nl of
(06) 22 70 67 50.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

