
Als huishoudelijk medewerk(st)er zorg je voor: 
de lunch voor de medewerk(st)ers (inkopen, klaar zetten en opruimen);

de schoonmaak van het kantoor;

diverse overige huishoudelijke werkzaamheden (afvoeren afval, handdoeken wassen enz.).

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd al bereikt? Voor ons is dat geen bezwaar.

Deze werkzaamheden voer je uit gedurende vier uur per dag, waarbij de werktijden rondom de 
lunchtijd liggen. Je verricht deze werkzaamheden gedurende in totaal 590 uur per jaar.  
De werkdagen worden verdeeld tussen jou en je collega waarbij elk op toerbeurt werkt. Bij 
vakantie van je collega neem je de beurt van je collega over. Vakantie en vrije dagen moeten 
daarom worden afgestemd met je collega. Bij ziekte van je collega ben je bereid om extra uren 
te werken en probeer je om de beurt van je collega zo veel mogelijk over te nemen. 

Wij hebben jou daarbij het  
volgende te bieden:
een salaris van € 11,50 bruto per uur;

8% vakantietoeslag;

30 vrije dagen per jaar (op full-time basis);

prettige werkomgeving met leuke collega’s, waarbij 
het vanzelfsprekend is dat ook de huishoudelijk 
medewerk(st)er “erbij hoort”.

Heb je belangstelling voor deze vacature? Neem 
dan contact op met Joop van Zijl, e-mailadres: 
j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl, tel. 013 4635599.

Vacature

twee huishoudelijk medewerk(st)ers

Wij zijn een advocatenkantoor dat zich bezig houdt met de begeleiding en advisering van werkgevers op het 
gebied van arbeidsrecht en werknemersverzekeringen. Wij hebben een bijzondere specialisatie op het gebied van 
arbeidsongeschiktheid van werknemers, waarbij onze advocaten en casemanagers samen proberen de kosten van 
zieke werknemers voor met name (middel)grote werkgevers zo veel mogelijk te reduceren. Om plaats te bieden aan 
de 26 medewerk(st)ers van ons kantoor verhuizen wij op 24 juni 2022 naar een dan geheel gerenoveerd en nieuw 
ingericht kantoorpand aan de J. Asselbergsweg in Tilburg (gelegen op bedrijventerrein Het Laar).

Vanaf de datum van de verhuizing zullen wij behoefte hebben aan:

Postbus 1095, 5004 BB  Tilburg
Korvelseweg 142, 5025 JL  Tilburg

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66
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