
 

Huishoudelijk Medewerker 
 
Avodah zoekt iemand die er plezier in heeft om te zorgen voor een goede uitstraling van Avodah. Dat doe 
je in deze functie door te zorgen voor schone woningen, gezamenlijke ruimtes, kantoren en het restaurant. 
 
Je richt je samen met ons op het vormgeven van een goede plek voor de mensen die hier wonen en 
werken. Je krijgt ruimte om je functie in te vullen naar jouw inzicht en in overleg met het team. 
Mede door jouw inzet is het fijn wonen en werken bij Avodah en voelen bezoekers zich goed prettig. 
   
Hou jij van samenwerken, schoonmaken en heb je oog voor wat mensen zelf kunnen of kunnen leren? Wil 
jij werken bij een kleinschalige zorgorganisatie waar we samen bouwen aan een mooie leefplek? Dan 
komen we graag met jou in contact! 
 
Over Avodah 
Avodah is een kleinschalig zorgbedrijf op een prachtige bosrijke locatie in het buitengebied van Lunteren. 
Avodah biedt een mooie woon- en werkplek voor mensen met een begeleidingsbehoefte. We bieden 
begeleiding op maat. Wij zijn dichtbij waar nodig en geven ruimte en ondersteuning om te kunnen groeien. 
We geloven in en leven met God, die alle mensen geschapen heeft. Daarom is elk mens van waarde, uniek 
en geliefd. Elk mens heeft zijn eigen talenten gekregen die ingezet en ontwikkeld mogen worden.  
 
We zijn begonnen in 2021. Inmiddels zijn bijna alle woningen in gebruik genomen en wonen er ongeveer 30 
personen. Wij beschikken over 17 vrijstaande woningen die ieder zijn opgedeeld in twee zelfstandige 
appartementen (begane grond en verdieping). Op het park is een Ontmoetingshuis voor gezamenlijk 
activiteiten, zoals eten, koffiedrinken en feest vieren. Daarnaast is er een prachtige Werkschuur gebouwd 
voor dagbesteding en activiteiten. Het restaurant wordt naar verwachting binnen een aantal maanden 
opgeleverd. Dan beginnen we ook daar een dagbestedingsplek. 
 
Wat zoeken we 
We zoeken iemand die zorgvuldig en grondig kan schoonmaken en daarbij flexibel is en rekening houdt met 
wat bewoners en deelnemers aankunnen. We zoeken iemand die bereid is daarin samen op te trekken met 
de andere teamleden, om signalen door te geven en samen oplossingen te bedenken. Eigen inbreng wordt 
erg gewaardeerd. Elke dag bij Avodah is anders en we doen het samen. 
 
Functie eisen 

• Jij bent een vriendelijk persoon, die graag anderen ondersteunt en samenwerkt 

• Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme 

• Je hebt een relevante opleiding en/of aantoonbare kennis en ervaring in het uitvoeren van 
huishoudelijke taken 

• Je werkt ordelijk en hygiënisch en bent bereid te werken volgens HACCP-richtlijnen en actuele 
werkvoorschriften 

• Je herkent je in onze missie en visie en je bent christen 

• Je bent flexibel qua inzet, je bent stressbestendig en klantgericht 
 

Wij bieden het volgende: 

• Een uitdagende en inspirerende werkomgeving met toekomstperspectief en veel ruimte voor eigen 
inbreng in een enthousiast team 

• Contracturen en werktijden in overleg.  

• Een salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg (exacte indeling is afhankelijk van vooropleiding en 
ervaring) met vakantiegeld én eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling (PGGM) 

 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief naar 
marie-anne.koole@avodah.nl. Ken je iemand die heel goed past in deze functie: delen wordt gewaardeerd! 
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