
 

 

 
Grabbelton: waar ieders wereld groeit!  
 
Wil jij als huishoudelijk medewerker onderdeel uitmaken van dit  groeiproces?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
De Grabbelton biedt verantwoorde kinderopvang (dagopvang, peuteropvangen 

buitenschoolse opvang ) op verschillende locaties in Geldrop aan. Wij vinden het 

belangrijk dat de kinderen kunnen spelen in een veilige en schone omgeving. Hier hierbij 

is de ondersteuning van een huishoudelijk medewerker voor ons van groot belang. 
 

Wij zijn op zoek naar een huishoudelijk medewerker   (10 tot 15 uur per week) 

Als huishoudelijk medewerker ben je verantwoordelijk voor een schone omgeving op 

twee locaties. Daarnaast verzorg je vervoersritjes naar de opvanglocaties en ben je 

inzetbaar ter ondersteuning van de pedagogisch medewerkers.  

Je zorgt voor een huiselijke en vertrouwde sfeer waarin kinderen zich prettig voelen. 

Voor collega’s ben je een fijne gesprekspartner en het aanspreekpunt voor vragen en 

wensen.  

 

Als huishoudelijk medewerker: 

 Heb je een toegankelijke, enthousiaste en warme persoonlijkheid 

 Heb je affiniteit met kinderen en vind je het belangrijk dat zij zich in een prettige 

en schone omgeving kunnen ontwikkelen  

 Heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 Ben je flexibel, proactief, stressbestendig, doortastend en hebt 

verantwoordelijkheidsgevoel 

 Kun je goed zelfstandig werken en houd je van schoonmaken 

 Ben je fysiek goed in staat om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten 

 Beschik je over kennis van de richtlijnen m.b.t. veiligheid en hygiëne 

 Zoek je een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen als mens 

 Beschik je over een VMBO werk- en denkniveau 

 

Wat mag je van ons verwachten?  

 Een fijne en professionele werkomgeving met enthousiaste en ambitieuze 

collega’s 

 Een afwisselende baan waar je huishoudelijk taken kunt combineren met het 

werken met kinderen 

 Een goede begeleiding om je wegwijs te maken in de organisatie 

 Een open, warme en heldere communicatie met veel aandacht voor kwaliteit 

 Een salaris conform cao kinderopvang, schaal 2 (afhankelijk van jouw ervaring) 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Een salaris conform de cao kinderopvang 

 

 

Gewoon even kennismaken op een leuke, ongedwongen wijze? Neem dan contact op 

met Yvonne van der Loo, personeelsfunctionaris via personeel@degrabbelton.nl of 

040-2862608. Solliciteren kan tot 16 oktober 2019. 
 


