
 

 

VACATURE 
 

per direct zijn wij op zoek naar: 

 

 

Medewerker Restauratieve Dienst (M/V) 
Voor in de weekenden en vakanties 

3-6 uur  

 

Jouw functie: 

 Verstrekken van maaltijden, dranken en consumpties in het restaurant.  
 Zorgt voor de afhandeling van betalingen voor maaltijden, consumpties en dranken en 

zorgt voor afdracht van gelden. 
 Serveren van maaltijden bij jubilea en verjaardagen van cliënten.  

 Bereidt mede met de koks diverse warme snacks tijdens openingstijden van het 
restaurant. 

 Draagt bij aan een positieve verkoop zodat de organisatiedoelstellingen behaald kunnen 
worden. 

 Zorgt voor tijdige aanvulling van voorraden koffie, thee, koffiemelk, suiker, koekjes etc. 
door het doen van bestellingen bij de keuken aan de hand van bestellijsten en overige 
voorschriften.  

 Houdt aanrechtbladen, gootsteenbakken, vloeren en koelvitrines conform daarvoor 
opgestelde procedures schoon. 

 Temperatuurt en registreert periodiek maaltijden en koelkasten conform HACCP 
richtlijnen. 

 Het optimaal tevreden stellen van cliënten of bezoekers.  

 

Jouw kwaliteiten: 
Graag maken wij kennis met representatieve, stressbestendige, flexibele kandidaten met: 
 MBO werk en denkniveau. 
 Ervaring met horeca en/of catering is een pre 
 kennis van voorschriften en richtlijnen op het gebied van hygiëne en veiligheid. 
 Een teamspeler met een dienstverlenende en kwaliteitsbewuste instelling. 
 Een flexibele opstelling ten aanzien van werkdagen (weekenden en vakanties).  

 Een professionele en persoonlijke benadering 
 
Wat wij bieden 
Wij bieden jou een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan voor minimaal 3 tot maximaal 6 uur 
gemiddeld per week voor de duur van één jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het 
bijbehorende salaris is ingedeeld conform CAO VVT. 
 

Solliciteren 
Mocht je belangstelling hebben, dan kun je dit vóór 28 februari  

a.s. kenbaar maken, via de mail ( solliciteren@deposten.nl )  
voorzien van een motivatie waarom je deze functie ambieert  
en de ervaring die je meebrengt. Voor vragen die betrekking  
hebben op de functie kun je contact opnemen met Raymond Hassink  

of Annette Koster: 053-4 753 753   
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