
 
 
 
Teen Challenge Nederland biedt jou de kans om jouw talent en expertise een waardevolle bijdrage 
leveren aan deze christelijke organisatie die zich al ruim 50 jaar inzet voor veranderde levens. In 2015 
is Life Center ontwikkeld. Life: omdat we met intensieve en professionele begeleiding mensen een 
nieuw leven aanbieden en ze een nieuwe kans krijgen om lichamelijk en geestelijk vitaal terug te 
keren in de maatschappij. Center: omdat we geloven dat we als mensen naast elkaar zijn gezet om er 
voor elkaar te zijn in gelukkige, maar ook moeilijke tijden. Voor Life Center zijn wij opzoek naar een 
kok. Kom je ons team versterken? 
 
 
Medewerker Schoonmaak 
 
In het pand van Teen Challenge bieden we 12 woonruimtes voor mensen in nood, en daar bevindt 
ook kantoorruimtes voor o.a. Teen Challenge en Life Center staf. Als medewerker schoonmaak ben 
je bezig met verschillende werkzaamheden om het pand schoon en representatief te houden. Dat 
doe je aan de hand van een programma waarin staat beschreven wat je moet doen, hoe en 
wanneer. Op deze locatie zal je na een inwerkperiode veelal zelfstandig aan het werk gaan. Jou 
werkzaamheden zijn het visitie kaartje van ons pand! 
 
Je werkzaamheden bestaan uit: 

- stof afnemen; 
-  moppen;  
- Stofzuigen;  
- schoonmaken van sanitair, etc. 

 
Wat bieden wij? ` 

- Een vrijwilligersfunctie voor twee dagdelen met reisvergoeding in overleg; 
- Werken in een team met gezellige en behulpzame collega's;  
- Werkzaamheden uitvoeren op vaste dag/dagdelen in de week wanneer het voor jou 

uitkomt;  
- Een informele, collegiale sfeer en korte lijnen;  
- Gezelligheid! 

 
Procedure  
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Teen Challenge Nederland, t.a.v. mevr. N. Ottes, via 
info@teenchallenge.nl.  
Voor meer informatie over Teen Challenge Nederland, ga naar: www.teenchallenge.nl.Voor meer 
informatie over Life Center, ga naar: www.lifecenter.nl. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


