
 

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

VACATURE Medewerker Receptie / Gastvrouw – 16 uur per week  
Ben jij dienstverlenend en klantgericht ingesteld en op woensdag en vrijdag 
beschikbaar? Kan iedereen bij jou terecht met vragen en houd je ervan om een 
gemoedelijke en gastvrije sfeer te creëren? Herken jij je in onze kernwaarden 
Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is deze tijdelijke functie wellicht wat 
voor jou! 
 
WAT GA JE DOEN? 
Samen met je collega’s draag jij zorg voor een fijn ontvangst van onze gasten en het netjes te 
woord staan van onze bewoners, leveranciers en bezoekers. Daarnaast zal er ook sprake zijn 
van veelvuldig telefonisch contact met verwijzers, leveranciers en familie. Je bent gastvrij, zorgt 
voor een fijne sfeer en je maakt dat bewoners, bezoekers en medewerkers zich snel thuis 
voelen. Kortom: iedereen kan bij jou terecht met zijn/haar vragen. Het is een diverse functie 
waarin je een groot verschil kunt maken in de gastvrijheid van St. Franciscus. 

WIJ VRAGEN  
Een afgeronde MBO-opleiding dan wel werkervaring op het gebied van receptie of gastvrijheid. 
Je werkdagen zijn woensdag en vrijdag. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar om vakanties en 
bijv. ziekte van je collega’s op te vangen, zodat de receptie altijd bezet is. We hoeven dat niet te 
vragen; je vindt dat het invallen voor collega’s er gewoon bij hoort. Gastvrij, proactief en 
positief zijn kwaliteiten die je meebrengt. Kom je bij ons werken, dan vragen wij naar een 
‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De kosten hiervoor worden door ons vergoed. 
 
WIJ BIEDEN  
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van max. 6 maanden (uiterlijk tot 1 oktober 2020). Je 
salaris is conform de CAO VVT / FWG schaal 20 (min. € 1.714 - max. € 2.265 bij een fulltime 
dienstverband). 
 
KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Wij zijn een zelfstandige organisatie die staat voor eigen regie, autonomie en 
ontwikkeling zowel voor de bewoner als de medewerker. Ons restaurant De Vertoeverij 
ontvangt bewoners, bezoekers en medewerkers.  
 
INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Josée Verhoeven, 
Manager Finance & Control, via telefoonnummer 0161-458010. 
 
SOLLICITATIE 
Je motivatie voor deze functie en je CV kun je mailen naar: werkenbij@stfranciscus.nl.  
 
De vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang in deze procedure. 
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