
 
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2021-02 

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde 

omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader 

en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén 

ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als 

noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de 

slag. Samen. Dag en nacht.  
 
Een kind of jongere met problemen op weg helpen naar een goede toekomst. Waarin hij of zij 
zelfstandig verder kan. We hebben iedereen in onze organisatie nodig om deze uitdaging aan 
te gaan! Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  
 
Wij hebben een prachtige werkplek bij Behandeling met verblijf Woodbrookers voor een 

 
FLEX MEDEWERKER ALGEMENE DIENST  

voor minimaal 7 – maximaal 32 uren per week 
 
Standplaats: Kortehemmen  
 

Als medewerker algemene dienst bied je ondersteuning op het gebied van hygiëne, hospitality, 

veiligheid en onderhoud van de locatie.  
 
  
Je gaat bij ons 

• een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van facilitaire voorzieningen; 

• klein technisch onderhoud en periodieke controlewerkzaamheden verrichten; 

• indien nodig jongeren opvangen; 

• toezien op naleving van regels; 

• toezien op orde en veiligheid in en rondom gebouwen; 

• licht huishoudelijk en administratief werk verrichten; 

• deelnemen aan BHV-oefeningen en uitvoeren van BHV- en EHBO-taken; 

• een bijdrage leveren aan een gezond leefklimaat. 
 
 
Je past bij ons als je 

• proactief een bijdrage wilt leveren aan het realiseren van het gewenste behandelklimaat; 

• flexibel inzetbaar bent; 

• communicatief vaardig bent; 

• stevig in je schoenen staat; 

• beschikt over kennis van wet- en regelgeving ten aanzien van veiligheid, Arbo, milieu 

en kwaliteit; 

• bereid bent te werken in onregelmatige tijden; 

• een BHV-diploma hebt of bereid bent deze te behalen; 

• een MBO-diploma hebt. 
 
 
Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor gemiddeld 7-32 uur per week voor bepaalde tijd voor de duur van één 
jaar met de intentie om te verlengen; 

• interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt ontwikkelen; 

• een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 5 (minimaal € 1.991,81 – maximaal € 2.816,77 
bruto per maand bij een 36-urige werkweek) en goede arbeidsvoorwaarden; 

• leuke en enthousiaste collega’s; 

• een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie. 



 
 

Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 24 januari 2021 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl 

onder het kopje werken bij -> vacatures. Wij informeren je per e-mail over het verdere verloop 

van de procedure. 

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hendrika de Vries, manager algemene zaken op 

nummer 06-46610877. 

Zij beantwoordt graag al je vragen! 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

