
 

 
  

Veilig Thuis Kennemerland is een organisatie die op een innovatieve en efficiënte wijze haar 
werkzaamheden organiseert. Onze missie is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. De 
visie van Veilig Thuis Kennemerland is dat geweld achter de voordeur niet acceptabel 
is!  Acht gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. 

Vind je het leuk om je bezig te houden met de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden 
binnen een organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Ter ondersteuning van onze organisatie zoeken wij met spoed een 

facilitair medewerker 

16 uur per week, verdeeld over 4 dagen  

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt de keukentjes o.a. schone hand- en theedoeken neerleggen, 
vaatwasser in - en uitruimen, wanneer nodig 

• Je maakt koffieapparaten schoon 
• Je geeft de planten water 
• Je verzamelt afval/vuil, loopt de prullenbakken na 
• Je zorgt voor de afvoer van het afval/vuil naar de containers achter het pand 
• Je houdt de spreekkamers netjes, je stofzuigt de stoelen regelmatig 
• Je zeemt de ramen, indien nodig 
• Je bereidt bedrijfslunches voor 
• Je verzorgt en bereidt vergaderruimtes, op verzoek, voor 
• Je verzamelt wasgoed en brengt deze naar de wasserette 
• Je signaleert gebreken in het pand geeft deze door aan het secretariaat  
• Je verzorgt een aantal secretariaatstaken op verzoek van het secretariaat, zoals 

papier versnipperen en naar de postbus gaan.  

Wat vragen wij? 

• Je hebt ten minste 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
• Je bent iemand die graag alles op orde houdt en die het geen probleem vindt om het 

een en ander op te pakken  
• Je bent zelfstandig, oplossingsgericht en servicegericht 
• Je bent flexibel en stressbestendig. 

 



 

 
  

Wat bieden wij? 

• Een professionele werkomgeving waar nauw met elkaar wordt samengewerkt 
• Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie tot vast dienstverband bij 

goed functioneren en aanhoudende instroom van werk 
• Een salaris en de arbeidsvoorwaarden conform de CAO jeugdzorg schaal 1, minimaal 

€ 1.627,08 en maximaal € 2.123,23 bruto per maand bij een fulltime dienstverband 
(36 uur) 

• Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%  
• Onze pensioenregeling wordt uitgevoerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW). 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Yna Pothoven, manager 
Veilig Thuis, via telefoonnummer 088-8006200 of e-mail: ypothoven@veiligthuis-ken.nl. 

Je kunt je sollicitatie sturen naar salaris-hr@veiligthuis-ken.nl, ten name van Aura Clarinda. 

 


