
 
 

Interieurverzorger (m/v) 
MiCare Revalida�e - Heerlen  

Houd jij van schoonmaken en laat je alles Spik en span achter? Dan is deze vacature misschien iets 
voor jou.  
 
In verband met ziekte zijn we op zoek naar een interieurverzorger(m/v) voor 10-15 uur per week, 
uren in overleg.
  
Onze organisa�e   

MiCare biedt poliklinische revalida�ebehandelingen, basis en gespecialiseerde GGZ alsook MiCare  
Werkt trajecten aan cliënten met arbeidsproblema�ek als gevolg van lichamelijk en/of psychische  
klachten.   
  
Ons team bestaat uit revalida�eartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, (GZ-) psychologen, een  
bewegingsagoog, een psychiater, een psychomotorisch therapeut, een dië�st en stafmedewerkers.  
Daarnaast is er een orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker aan ons 
verbonden en hebben we een handtherapeut in huis. Wij bieden een professionele informele 
omgeving waar zorg voor mensen centraal staat en waar aandacht en betrokkenheid voor onze 
cliënten en collega’s uit elk detail spreekt.   
 
Jouw func�e 
Het is jouw doel dat onze cliënten een onvergetelijke eerste indruk krijgen van ons pand. Je bent met 
je collega verantwoordelijk voor schoonmaak van de behandelkamers, wachtruimte, Fysioruimte(s) 
en vergaderkamers. Je bent onmisbaar voor MiCare. 

Je bent op korte termijn beschikbaar, eventueel in overleg iets later.  
 
Wie zoeken wij? 

∙ Je bent een aanpakker en houdt ervan als alles weer blinkt en heerlijk schoon is 
∙ Je kunt nauwkeurig en zelfstandig werken 
∙ Werkzaamheden zoals stofzuigen, vegen, afval opruimen, toile�en schoonmaken geven je 

voldoening en vind je leuk om te doen 
∙ Ervaring is fijn 

 
Wat wij jou bieden 

∙ Een Tijdelijk dienstverband met een arbeids�jd van 25 uur per week 
∙ Eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
∙ Een passend salaris op basis van je ervaring 
∙ Een fijne groep collega`s 

 

 

 



 
 
 
Voor meer informa�e kun je terecht op de website van h�p://www.micare-health.nl of kun je contact 
opnemen met Jessica Hollewijn ( .  045-785 14 80)
 
Heb je interesse in deze vacature? Aarzel dan niet langer en laat jouw belangstelling voor deze 
vacature weten. Mail jouw CV en mo�va�e naar info@micare-health.nl.  
 

 
Acquisi�e n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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