
Functie inhoud:

Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening 
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, 
ambulante en thuissituatie. De medewerker 
Interieurverzorging werkt onder aansturing van de 
Team coördinatoren van de Algemeen Facilitaire 
Dienst. 

De medewerker Interieurverzorging:

• Verricht reguliere schoonmaak werkzaamheden 
binnen de toegewezen gebouwdelen/ruimten (o.a. 
dweilen, ramen zemen etc.) met behulp van reguliere 
schoonmaakmaterialen;
• Verricht algemene huishoudelijke schoonmaak-, 
hygiëne werkzaamheden binnen de toegewezen 
gebouwdelen/ruimten; 
• Is algemeen verantwoordelijk voor teamprestaties;
• Verricht periodiek, volgens instructie, specialistische 
schoonmaakwerkzaamheden, zoals desinfectie bij de 
Operatiekamer, Air Ambulance, Dialyse, Laboratorium, 
Spoedeisende Hulp, Special Care, Centrale Sterilisatie, 
Verpleeghuis en Ziekenhuis Algemeen;
• Verricht incidenteel, in opdracht en volgens 
instructie, MRSA desinfecties;
• Ondersteunt, indien nodig, in de wasserette, wast 
kleding;
• Houdt de eigen werkvoorraad schoonmaak
materialen en –middelen op peil, geeft tekorten door 
aan de teamcoördinator en houdt schoonmaak
apparatuur schoon en gebruiksklaar. 

Functie-eisen

• MBO niveau 2 met praktische werkervaring van 
hygiëne en huishoudelijke werkzaamheden
• Kennis voor het verrichten van specifieke 
schoonmaakwerkzaamheden 
(zoals MRSA-schoonmaak, vloeronderhoud en 
schoonmaak van specialistische afdelingen). 
• Sociale vaardigheden als tact, hulpvaardigheid en 
een dienstverlenende instelling 
• Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband 
te kunnen werken met minimale begeleiding.
• Sterke communicatieve vaardigheden in het 
Nederlands en Papiaments (schriftelijk en mondeling).
• In het bezit van rijbewijs B
• Bereid zijn om ongelmatige diensten te werken

Wat bieden wij
De functie van Medewerker Interieurverzorging is 
ingedeeld in Functie groep 20 minimaal $ 1.319,= en 
max $ 1.806,= bruto per maand conform de geldende 
salarisschaal van Fundashon Mariadal. 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. Wilt u meer informatie 
over de functie dan kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met mevrouw Nataly Angila via 
telefoonnummer +599 715-8900 ext. 1403. 

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u 
uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te mailen naar 
personeel@fundashonmariadal.org t.a.v. A. Montero, 
personeelsadviseur.

Sluitingsdatum 13 april 2018

De zorginstelling Fundashon Mariadal op Bonaire is op 
korte termijn op zoek naar een: 

Medewerker Interieurverzorging (m/v)


