
     
 
 

Topzorg Groenveld B.V. 
KVK:  73318949 
IBAN: NL53 RABO 0335 6225 93 
BTW: NL859458404B01 

Bezoekadres 
Prinsenstraat 12     
5913 ST Venlo     

Telefoon 
(077) 351 38 64   
(077) 208 00 04 

Internet 
www.topzorggroenveld.nl 
 
E-mail 
info@topzorggroenveld.nl      

 

VACATURE OMSCHRIJVING 
Interieur verzorger (m/v)  10 uur of meer in Venlo.  

 
Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden in onze praktijk. Het 
stofzuigen, dweilen en het schoonmaken van meubilair, sanitair, behandelruimtes, enzovoorts. Daarnaast heb je periodieke 
schoonmaakwerkzaamheden, waarbij een onderdeel van het pand extra onder handen wordt genomen.  
 
FUNCTIE EISEN: 
Om voor deze functie in aanmerking te komen, voldoe je aan het volgende profiel: 
 
Je hebt ervaring met schoonmaakwerkzaamheden en zin om je handen uit de mouwen te steken. Je bent niet vies van vuil en 
toont initiatief. Je hebt oog voor details. Je spreekt, begrijpt en leest de Nederlandse taal. Je kunt zelfstandig en representatief 
werken. 
 
WIE ZIJN WIJ: 
Topzorg Groenveld (voorheen fysiotherapie Groenveld) is een praktijk met 15 medewerkers in Venlo-Oost. Naast 
fysiotherapeutische zorg bieden we ook zakelijke diensten aan, zoals interdisciplinaire re-integratiezorg, psychologische zorg, 
werkplekonderzoeken, trainingen en workshops. Naast fysiotherapeuten bestaat ons team uit fysiek trainers, psychologen een 
receptionist en een consultant.  
We zijn gevestigd in Medisch Centrum Groenveld samen met huisartsen, tandartsen en een apotheek.  
 
Per 1-10-2020 (eerder is bespreekbaar) zoeken we een nieuwe collega voor minimaal 10 uur per week. 
 
We zijn een praktijk, waar kwaliteit en individuele aandacht voor de patiënt voorop staan. Binnen onze praktijk zijn er veel 
verschillende (master) specialisaties aanwezig, zoals manueel therapie, oedeemtherapie, arbeidsfysiotherapie, 
sportfysiotherapie, etc. Daarnaast zijn we aangesloten bij verschillende netwerken. 
Samen proberen we iedere patiënt de best passende zorg te bieden. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van zowel 
acute- als chronische problematiek. Omdat onderlinge samenwerking daarbij belangrijk is vinden we een goede sfeer binnen 
ons team erg belangrijk. 
 
We ondersteunen alle mogelijkheden om jezelf of je specialisatie(s) op de kaart te zetten. 
Graag gaan we met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
WAT BIEDEN WIJ: 
Je komt te werken in een gemotiveerd en gezellig team. Je krijgt een marktconform salaris. Het gaat in eerste instantie om een 
parttime dienstverband.  

 
Dienstverband: 
Parttime 
Contracttype: 
Bepaalde tijd 
Uren indicatie: 
10-15 
Aanvullend: 
Spreekt deze vacature je aan stuur dan een motivatiebrief en CV naar Ruud Meijers (vacature@topzorggroenveld.nl). 
(sluitingsdatum 31-12-2020) 
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