WIJ Heemstede zoekt per direct voor 13 uur per week een:

Zelfstandig werkend kok
voor ons sociale eethuis in Heemstede
Aan de Herenweg in Heemstede is het eethuis van WIJ Heemstede gevestigd (in het gebouw ‘de
Luifel’). Het eethuis serveert momenteel drie keer per week een warme maaltijd voor bewoners uit
de wijk of voor deelnemers aan één van de activiteiten in de Luifel (theater, film,
ontmoetingsactiviteiten, cursus, lezing e.d.).
Wij zijn per direct op zoek naar een kok die met veel plezier voor onze gasten een verse
driegangen maaltijd bereidt, die het leuk vindt om contact te hebben met de gasten en die het een
uitdaging vindt om een heerlijke maaltijd te serveren die ook voor mensen met een kleine beurs
betaalbaar is.
Wat ga je doen?
• Drie keer per week bereid je een eenvoudige verse driegangen maaltijd (bij voorkeur
maandag, woensdag en donderdag).
• Je stelt zelf het menu samen en vindt het een uitdaging om voor € 12,50 een smakelijk
driegangen menu te bereiden.
• Je werktijden zijn circa van 15.30 – 18.30 uur
• Het aantal maaltijden dat je bereidt varieert per dag, van 10 tot circa 40 stuks.
• Zo nodig word je in de keuken ondersteund door één van onze barmedewerkers.
• Je vindt het leuk om af en toe extra te werken (bij een feest of ander evenement)
Wat vragen we?
• Een afgeronde koksopleiding en aantoonbare ervaring.
• Een gastvrije, servicegerichte instelling. Je bent graag onder de mensen en staat onze
gasten graag te woord.
• Je bent collegiaal en sociaal.
• Je zorgt voor een nette, hygiënische werkplek (conform HACCP)
• Je denkt graag mee over hoe we meer gasten kunnen aantrekken.
Wat mag je van ons verwachten?
• Een informele werksfeer en een bijzondere werkomgeving: het eethuis is onderdeel van de
welzijnsorganisatie.
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 7 maanden voor 13 uur per week met uitzicht op een
verlenging bij goed functioneren.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 6 (minimaal € 2.291,- en
maximaal € 3.279,- bruto bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week).
En nu verder..
Heb je nog vragen? Mail dan naar HR@wijheemstede.nl of bel naar WIJ Heemstede en vraag naar
Marthe of Carola 023 - 548 38 28.
Ben je na het lezen van de vacature enthousiast? Stuur dan een motivatie en een cv naar
HR@wijheemstede.nl. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 30 juli.
Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.
WIJ Heemstede is een brede welzijnsorganisatie. Met ongeveer 45 medewerkers en 200 vrijwilligers
bieden we een basisvoorziening met veel diversiteit aan kennis en kunde op het gebied van sociaal
werk. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van mensen. We vinden het belangrijk dat
ieder mens naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Soms heeft iemand daarbij den
steuntje in de rug nodig. WIJ Heemstede biedt die steun. WIJ Heemstede is een kleine organisatie
en heeft intern korte lijnen.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

