IN en EXTERNE VACATURE
Malderburch, Centrum voor Welzijn, Wonen en Zorg is op zoek naar een enthousiaste,
klantvriendelijke en gedreven:

Medewerker Horeca
(gemiddeld 20 uur per week)
De functie
Als medewerker Horeca ontvang en begeleid je cliënten en bezoekers in het
gemeenschappelijke restaurant-/leefgedeelte en vergaderzalen van Malderburch. Je verstrekt
maaltijden en dranken aan de cliënten, medewerkers en bezoekers en biedt ondersteuning bij
keukenwerkzaamheden. Je werkt mee bij het verzorgen van activiteiten, diners, recepties,
catering en andere bijzondere gelegenheden; tevens verricht je schoonmaakwerkzaamheden.
De kandidaat
• Je beschikt over een MBO-2 niveau opleiding aangevuld met enige jaren relevante
werkervaring in de horeca;
• Je bent vriendelijk en hebt een dienstverlenende opstelling: de klant is altijd koning
bij jou!
• Je hebt kennis en/of affiniteit met de verschillende doelgroepen;
• Je bent flexibel inzetbaar, ook in de weekenden;
• Je werkt graag in een team en vindt het belangrijk om samen met je collega’s tot het
beste resultaat komen;
• Je hebt kennis van de van toepassing zijnde HACCP eisen en Arbo voorschriften;
• In verband met de doelgroep is een goede communicatie in de Nederlandse taal in
woord en geschrift een pré.
Wij bieden
• Een werkomgeving met een prettige werksfeer met enthousiaste en betrokken
collega’s.
• Een betrokken leidinggevende die je uitdaagt om mee te denken in oplossingen en
die je ondersteunt en faciliteert bij de uitvoering van jouw functie.
• Een aanstelling voor de duur van 7 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.
Op deze functie is de cao VVT van toepassing; de functie is ingedeeld in FWG 20.
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan kun je voor 11 augustus a.s. schriftelijk reageren. Je
brief en cv o.v.v. vacaturenummer 2018 – 34 kun je richten aan Ardie Verharen via emailadres: personeelszaken@malderburch.nl.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Ardie Verharen, Manager
Facilitair. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 024-3570570. Eventueel zal Malderburch
informatie over kandidaten via sociale media inwinnen.

