
Vacature medewerker schoonmaak Life Center Heerhugowaard 
 
 
Functie   :  Medewerker Schoonmaak (vrijwillig, 4 uur per week)   
Afdeling  :  Facilitaire dienst 
Leidinggevende :  Beheerders Life Center (onderdeel van Teen Challenge Nederland) 
 
 
 
Sinds de jaren 70 zijn we actief in Nederland onder de naam van Teen Challenge en verwelkomen we 
mensen met levensbeheersende problemen in ons huis. Life Center is in 2015 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. Life Center functioneert als een warm (t)huis. We volgen de principes voor 
een gelukkig leven die Jezus heeft aangereikt.  
 
Je kunt met jouw talent en expertise een waardevolle bijdrage leveren aan deze christelijke 
organisatie die zich al 50 jaar inzet voor veranderde levens. En met je komst heten we je graag 
welkom in onze familie.  
 
 
Omschrijving 
In Life Center voer je verschillende werkzaamheden uit, zoals stofwissen, moppen, stofzuigen, 
schoonmaken van sanitair, etc. Dat doe je aan de hand van een programma waarin staat beschreven 
wat je moet doen, hoe en wanneer. Op deze locatie zal je veelal zelfstandig aan het werk gaan. Als je 
als vrijwilliger bij Life Center werkt, word je ingewerkt door de beheerder van het pand die je alle 
kneepjes van het vak bijbrengt. Voor de uitoefening van deze functie is het belangrijk dat je people 
skills hebt en voorbehouden bent.  
 
 
Wat kun je verwachten van de functie? 
Het pand waar Teen Challenge Heerhugowaard huist, is een voormalig verblijf van nonnen. Het pand 
bestaat uit twee openbare ruimtes, een keuken, 8 kantoorruimtes en verschillende sanitaire ruimtes. 
Teen Challenge biedt 12 kamers aan woonruimte aan mensen in nood. Zij onderhouden hun eigen 
kamer en keuken. In overleg kan je met de leidinggevende een gewenst dagdeel (ongeveer 4 uur) in 
de week uitkiezen om de werkzaamheden uit te voeren. Jouw werkzaamheden zijn het visitekaartje 
van ons pand! 
 
Verantwoordelijkheden: 

§ Diverse schoonmaakwerkzaamheden in de kantoren, openbare ruimtes, de keuken en het 
sanitair.  

 
 
Profiel 
Je hebt een positieve christelijke instelling, bent actief lid van een kerk of gemeente en je staat 
volledig achter de visie van Teen Challenge. Je houdt van aanpakken en hebt gevoel voor orde en 
netheid. Je bent mensgericht, maar ook voorbehouden.  
 
 
 



Wat bieden wij? 
§ Werken in een team met gezellige en behulpzame collega's; 
§ Na je start word je ingewerkt door de leidinggevende. Bij haar kan je altijd terecht voor 

vragen/opmerkingen;  
§ Reiskostenvergoedig in overleg; 
§ Werkzaamheden uitvoeren op vaste dag in de week wanneer het voor jou uitkomt. 
§ Een informele, collegiale sfeer en korte lijnen; 
§ Een vrijwilligerscontract; 
§ Gezelligheid! Er zijn leuke activiteiten die we organiseren, zoals een wekelijkse lunch en een 

jaarlijkse BBQ als afsluiting van het seizoen. 
 
Procedure 
Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met CV naar Teen Challenge Nederland, t.a.v. mw. R. van den 
Hoed, 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. 
 


