
Wie zijn wij? 
Florein is een jong en vlot bedrijf dat ondersteuning 
biedt bij klanten die nog thuis wonen en een paar 
extra handen nodig hebben bij het runnen van het 
huishouden. Daarnaast hebben wij ook klanten waar 
flink hard gewerkt moet worden om het huis schoon 
en leefbaar te houden, denk hierbij aan een klant met 
een handicap of dementie. 

Werkzaamheden  
(huishoudelijk werk) 
Huishoudelijk werk bij (meestal) ouderen thuis:
• Woonkamer (stofzuigen/stoffen/afnemen/ramen 

zemen)

• Keuken (kastjes, koelkast, dweilen, prullenbak 
legen)

• Badkamer en toilet (wastafel/douche/vloer)

• Slaapkamer (stofzuigen/stoffen/bed verschonen

• Soms: wassen en strijken

Het houden van een praatje met de klant.

Werkgebied  
(bij jou in de buurt) 
• Den Haag

• Rijswijk

• Delft

• Leidschendam

• Voorburg

• Wassenaar

• Voorschoten

• Leiden

• Leiderdorp

Werktijden (elk weekend vrij) 
De werktijden zijn flexibel tussen 08.30 en 18.00 uur 
van maandag t/m vrijdag. Je kunt ’s morgens een paar 
uur aan de slag en daarna ’s middags lekker naar de 
stad of iets met je vrienden afspreken.  

Wat krijg jij? (dat verdient lekker)
• een mooi salaris van € 7 tot € 12,50 per uur 

(afhankelijk van je leeftijd) 

• zo’n € 180 euro per week (als je 18 jaar bent en 24 
uur per week werkt)

• reiskostenvergoeding van € 1,14 per gewerkte dag

•  mogelijkheid tot een nieuw contract na de 
vakantieperiode

•  laagdrempelig contact met je zorgmanager en 
ons kantoor

We doen het samen
Je werkt zelfstandig, maar je zorgmanager is op 
werkdagen altijd telefonisch bereikbaar. Zo blijven 
de lijntjes kort tussen jou en Florein en kan je snel 
schakelen met kantoor. Ons kantoor is gevestigd in 
Rijswijk en je bent hier altijd even welkom om na je 
werk wat te komen drinken! Zo leer je je collega’s 
kennen en kan je je werkervaringen met ons delen. 

Wij vragen
• je bent minimaal 17 jaar

• je spreekt goed Nederlands

• je hebt enige ervaring met huishoudelijk werk 

• je bent vrolijk en aardig voor onze klanten 

• je bent beschikbaar in de kerstvakantie (tussen 23 
december en 7 januari)

Wil jij bij ons aan de slag?
Weet je nu genoeg? Meld je dan aan voor een 
informatiebijeenkomst. We vertellen je dan alles wat 
je moet weten om bij onze klanten aan de slag te gaan 
en dan kunnen we meteen afspraken maken. 

Vakantiekracht bij Florein 


