
 

 

 

 

 

 
 

Vacature 

Interieurverzorger (m/v) 

8-10 uur per week  

 

Houd jij ook van een schone werkplek? Vind je het leuk om schoon te maken en heb je oog voor 

detail? Dan hebben we plek voor jou! 

 

In het kort 

Je draagt zorg voor de schoonmaak van onze (behandel)ruimtes en bent daarmee mede 

verantwoordelijk voor de uitstraling van ons pand.   

 

Wat doe je als interieurverzorger? 

BuroJIJ is een kleinschalige zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en het gezin. We werken vanuit 

een kantoorpand in Loon op Zand en hebben een tweede locatie in Sprang Capelle. Dagelijks komen 

er verschillende kinderen, jongeren en volwassenen naar BuroJIJ voor psychologische behandeling.  

Als interieurverzorger zorg jij ervoor dat de behandelruimtes en de andere ruimtes zoals de 

wachtkamer en de toiletten en netjes, schoon en opgeruimd uitzien. De meest voorkomende taken 

zijn: opruimwerkzaamheden, afstoffen, stofzuigen, dweilen, toiletten en keukenblokjes reinigen. 

Ook periodieke taken kunnen aan de orde komen, zoals ramen lappen en de koelkast schoonmaken.  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Jouw werktijden kun je flexibel indelen en zijn verspreid over twee tot vijf momenten in de week. 

Je houdt rekening met de planning van de behandelingen en werkt om die reden vooral tussen 07.30 

en 13.00 uur en tussen 17.30 en 20.00 uur.  

Je bekijkt je werkprogramma en ziet meteen welke werkzaamheden je per kamer uitvoert. Er is 

ruimte om zelf mee te denken om onze locatie te laten stralen!  

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• een zelfstandige baan op een leuke werkplek; 

• veel vrijheid voor het inplannen van jouw werkuren; 

• inschaling volgens cao Jeugdzorg, schaal 1; min. € 1627,08, max. € 2123,23 bruto bij 

fulltime dienstverband; 

• vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand) volgens cao Jeugdzorg; 

• maar liefst drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders of de tweede moeder; 

• een overeenkomst voor de duur van acht maanden met de kans om onze nieuwe locatie te 

laten stralen; 

• uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Wat vragen wij? 

• Je bent zelfstandig; 

• Je vindt het leuk om deel uit te maken van ons team; 

• Je bent discreet en in staat om te werken in een omgeving met vertrouwelijke gegevens.  

 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden nadrukkelijk verzocht te reageren.  

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 1 december 2019 naar Bram Peters (bram@burojij.nl). Voor meer informatie 

kun je bellen naar 0416 700 219 en vragen naar Bram Peters. 

 


