
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

wasserijmedewerker | 35 uur  
Zes dagen per week halen en brengen onze chauffeurs het 

persoonsgebonden wasgoed van onze klanten in de zorginstellingen en 

klinieken, dat door de algemeen wasserij medewerkers o.a. wordt 

gewassen en gedroogd.   

 

Jouw werkzaamheden 

Als algemeen medewerker wasserij ben je verantwoordelijk voor een 
gedeelte van het was- en droogproces 

- Je controleert het wasgoed op materiaal en verdeelt het 
wasgoed over één of meerdere machines 

- Je desinfecteert de wasmand 
- Je stelt de computergestuurde wasmachines juist in 
- Na het wasproces haal je de wasmachines nauwkeurig leeg 
- Je vult de drogers met de inhoud van de wasmand 
- Je stelt de droger juist in op het materiaal van het wasgoed en 

tijd 

De wasmand met gedroogde wasgoed zet je op de daarvoor 
aangewezen schone ruimte- gecategoriseerd per zorginstelling-en 
locatie/ afdeling- klaar voor de vouwafdeling. 

Tussen de werkzaamheden door zorg je er continu voor dat de 
machines en directe werkomgeving schoon blijven.  

 

Wat bieden wij jou? 

- Een eerste jaarcontract met één maand proeftijd 

- Kans op een vaste baan, vast contract  

- Interne groeimogelijkheden 

- Een aanvangssalaris van €14,75 bruto 

- Reiskosten en vakantiedagen conform het CAO  

- Werktijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 15.30 uur 

 

Wat is nog van belang? 

Het werk van een wasserijmedeweker is staand en gelukkig maar, want 

dat is goed voor de gezondheid!  Ondanks dat er geen klantcontact is, 

werk je in een heel gezellig team zelfstandig, waarin er hard gewerkt 

wordt met veel plezier.    

 

Werk jij mee aan de glimlach van onze klanten? 

Wat fijn dat jij solliciteert! Word onderdeel van dit groeiende duurzame 

familiebedrijf en werk samen in ons prettige en hardwerkende team. Wij 

bekijken jouw sollicitatie en nemen binnen een week contact met je op. 

Als je door ons bent uitgenodigd, wij vinden jou geschikt en jij wilt deze 

baan, dan zetten we spoedig vervolgstappen. Dus wacht niet langer en 

solliciteer!        

Bel of mail ons +31 43 3262005 | info@wasserij-jekerkwartier.nl 


