
Vuilnisophalers voor 
Wilgaerden

De werkzaamheden bestaan uit het ophalen van 
huisvuilzakken die bij de huisdeur liggen van de 
bewoners. Deze huisvuilzakken verzamel je en ruim je 
op in een container die buiten staat.

De twee locaties waar dit gedaan dient te worden zijn; 
verzorgingstehuis Avondlicht en Westerhaven in Hoorn.

Je krijgt in het begin begeleiding maar het is wel de 
bedoeling dat je deze taak zelfstandig gaat verrichten. 
Er worden 2 personen gevraagd om de werkzaamheden 
te verdelen zodat je elkaar in vakanties en/of bij ziekte 
kunt vervangen.

Deze baan is in aanvang een werkervaringsplek en 
niet betaald, echter de mogelijkheid bestaat wel om 
een vergoeding te krijgen als het werk van beide 
kanten bevalt. Ook bestaat de mogelijkheid dat het 

Voor ouderenzorgcentra Avondlicht en 

Westerhaven in Hoorn zijn wij op zoek naar twee 

enthousiaste vuilnisophalers.

werk uitgebreid gaat worden met andere 
werkzaamheden in goed overleg.

 Welke competenties heb je hier voor nodig: 
• Je hebt plezier in je werk 
• Je bent betrouwbaar en toegewijd: je 

komt op tijd, komt je afspraken na en zet 
je voor 100% in.

• Je bent flexibel: je kunt zelfstandig 
werken, bent bereid om de verschillende    
voorkomende werkzaamheden uit te 
voeren en je kunt samenwerken

• Je bent geduldig 
• Je kunt korte afstanden lopen
• Je kunt luisteren: je kunt overleggen je 

bent vriendelijk en je kunt zeggen wat je 
bedoelt. Je vindt het leuk om met mensen 
te werken. Je bent bereid om te leren. 

Jobcoach Bianca Eeken

T: 0229-576429 

M: 06-43358630 

b.eeken@leekerweide.nl

Jobcoach Pauline Koperdraat

T: 0229-576429 

M: 06-28343768

p.koperdraat@leekerweide.nl

Jobcoach Dani Ouwerkerk 

T: 0229-576429 

M: 06-22227828 

d.ouwerkerk@leekerweide.nl

Jobcoach Eveline van Velsen

T: 0229-576429 

M: 06-28343799 

e.vanvelsen@leekerweide.nl

Begeleiding:
er is een aanspreekpunt aanwezig. 
Sluitingsdatum: n.v.t.

Werkdagen en – tijden:
• Voor afval ophalen bij Avondlicht op maandag en 

donderdag van 10.00-12.00
• Voor afval ophalen bij Westerhaven op maandag, 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.00- 14.30 uur.

Wil je meer weten over deze vacature?
Neem dan contact op met de afdeling jobcoaching. 
Sollicitaties via het cliënten-/medewerkersplein of naar 
jobcoaches@leekerweide.nl.

Heb je al een jobcoach via ons, dan mag je natuurlijk 
contact met haar opnemen.


