
 
 

Oproepkracht medewerker algemene dienst (m/v) 
 
Ben jij een initiatiefrijke en flexibel persoon, die beschikt over het nodige inlevingsvermogen? Werk je graag in 
een organisatie die sterk in beweging is en waar je de mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij per direct op zoek naar een oproepkracht medewerker algemene dienst. 
 
Locatie:              alle locaties  
Uren:                   inzet in overleg. Een eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden 

Over Zinzia Zorggroep 
Zinzia Zorggroep biedt verpleeghuiszorg, (dag)behandeling, revalidatiezorg, behandeling en ondersteuning 
thuis vanuit onze vier locaties in Wageningen, Renkum en Bemmel. We zijn er voor kwetsbare ouderen met 
dementie en/of complexe lichamelijke klachten. Onze ambitie is om excellente zorg te leveren en koploper te 
worden in de ouderenzorg. Zinzia is de specialist voor kwetsbare ouderen! 

Functieomschrijving 
Als Medewerker Algemene dienst zorg jij ervoor dat alle goederen van en naar de juiste afdelingen gaan. Je 
ondersteunt eventueel de medewerker service en onderhoud of helpt het gastvrijheidteam om zalen klaar te 
zetten.  

Het gaat hier om een oproepfunctie voor alle locaties waar wij 7 dagen per week aanwezig kunnen zijn. 
Werktijden zijn redelijkerwijs in overleg in te vullen. 

Wat vragen wij? 

• MBO werk / denk niveau.  
• Rijbewijs CE is een pre. 
• Een dienstverlenende en proactieve instelling. 
• Je bent goed in plannen en organiseren. 
• Je bent flexibel, gedreven en communicatief vaardig. 

 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende werkomgeving in een team van enthousiaste collega’s. 
• Een salaris van maximaal € 2.156,92 per maand (functiegroep 20) bij een fulltime dienstverband. Dit 

is exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
 

Meer informatie 
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende baan? Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Allard Eggen, telefoonnummer: 06 51 49 88 39. 
 
Solliciteren 
Je kunt je sollicitatiebrief o.v.v. vacaturenummer 17-024 per e-mail sturen naar: vacatures@zinzia.nl. 
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