
 

 
Ben jij onze nieuwe enthousiaste, vriendelijke  

HUISHOUDELIJK MEDEWERKER m/v, 24u ? 

 
Wie wij zijn: 
Stichting Titurel biedt waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, 
een psychische problematiek en/of een verstandelijke beperking.  
 
Wij bieden intramurale zorg, begeleid wonen en/of dagbesteding. Stichting Titurel heeft een 
bestuurder die leiding geeft aan een kernteam, dat verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
zorg. De teamleiders wonen & zorg in het kernteam geven leiding aan de huishoudelijk medewerker.  
 
Wij werken vanuit een duidelijke visie; wij willen samen met elke bewoner ontrafelen hoe een goed 
leven voor hem of haar er uitziet. Wij helpen dat zo goed mogelijk vorm te geven: op basis van hun 
eigen wensen, mogelijkheden en keuzes. In verbinding met zichzelf, met de mensen om hen heen, 
met de natuur, de cultuur, met de wereld. Wie bij ons werkt, werkt vanuit die visie. 
 
Wat je gaat doen: 
Je gaat schoonmaakwerkzaamheden verrichten in de woningen op het terrein de Cluse. Je werkt in 
principe zelfstandig, maar je kunt ook de bewoners ondersteunen bij de uitvoering van schoonmaak- 
en huishoudelijke taken.  
 
Wat we van je vragen: 
Jij hebt kennis en ervaring met schoonmaakwerkzaamheden en kunt goed zelfstandig je werk 
inrichten; je houdt je aan de planning en de gemaakte afspraken. Daarnaast heb je enig inzicht in de 
zorgverlening aan de doelgroep van bewoners. We vinden het belangrijk dat je een klik hebt met 
onze zorgvisie en dat je deze mee uitdraagt.  
Je bent vriendelijk en hulpvaardig en kunt op een vriendelijke, positieve manier de toegewezen 
bewoners betrekken bij het verrichten van de huishoudelijke- en schoonmaakwerkzaamheden. Je 
bent constructief, positief en integer in contacten. 
 
Salaris 
Wij werken conform de salarisschalen van de cao gehandicaptenzorg. Deze functie is ingeschaald in 
FWG 10. 
 
Word jij onze nieuwe collega? Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen aan info@titurel.nl onder 
vermelding van ‘sollicitatie huishoudelijk medewerker’.  Na ontvangst van je sollicitatiebrief en CV, 
informeren wij je verder. 
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