Vacatures
Huishoudelijk medewerker
’t Stekkie Nieuwe Niedorp (+/- 4 uur per week)
Op deze locatie bevinden zich 2 groepen. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd
aansluitend aan onze openingstijden. De dagen zijn in overleg af te stemmen met de
clustermanager. Je krijgt maandelijks je vaste uren uitbetaald.
Eventuele overuren worden achteraf uitbetaald.
Zwangerschapsvervanging ’t Eerste Stapje / Sie(je)zo Callantsoog (+/- 5 uur per week)
Dit is één locatie met 2 groepen en een speelhal/gang. De werkzaamheden worden in de avonden
uitgevoerd aansluitend aan onze openingstijden. De dagen zijn in overleg af te stemmen met de
clustermanager, de voorkeur gaat uit naar dinsdag, donderdag (of vrijdag).
Je krijgt maandelijks je vaste uren uitbetaald. Eventuele overuren worden achteraf uitbetaald. Het
betreft een tijdelijke aanstelling, in verband met zwangerschapsverlof in de periode februari - mei.
Het is mogelijk om daarna ingezet te worden op een andere locatie of als huishoudelijk
medewerker invalpool.
Huishoudelijk medewerker invalpool (wisselende uren per week)
Het betreft schoonmaakwerkzaamheden voor onze locaties in de gemeente West-Friesland,
Schagen, Hollands Kroon of Den Helder. Dit zijn veelal locaties met meerdere vormen van opvang.
Je wordt ingezet als de vaste medewerkers ziek of vrij zijn. Dit gebeurt in overleg na een oproep in
de gezamenlijke groep. Je kunt aangeven welke uren per week je maximaal wilt werken en welke
dagen je beschikbaar bent. Daarnaast kan je aangeven voor welke woonplaatsen je inzetbaar bent.
Je werkt op basis van een oproepaanstelling, waarbij je maandelijks je uren doorgeeft en deze
achteraf betaald krijgt.
Ben je een echte aanpakker en herken je jezelf in onderstaand profiel dan zijn wij op zoek naar jou!
Profiel:
• Je kunt zelfstandig werken.
• Je vindt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat onze locaties er hygiënisch en
representatief uit zien.
• Je kunt je eigen werkzaamheden indelen en ziet extra taken.
• Je bent flexibel waardoor je kan inspelen op extra werkzaamheden of wisselende dagen.
Wat vragen wij:
Er is geen opleidingsniveau vereist wel ervaring met huishoudelijke werkzaamheden
Wonen binnen één van onze kernen heeft de voorkeur.
Wat bieden wij:
Reiskostenvergoeding beschikbaar.
Uitbetaling volgens cao kinderopvang schaal 2 Huishoudelijk medewerker / bruto
uurloon €10,88.
Heb je interesse om bij Kappio te komen werken?
Schrijf dan een motivatie en stuur deze met een CV naar werkenbij@kappio.nl

www.kappio.nl

