
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mienskipssintrum Leppehiem 
 

zoekt een Basiskok 
 

In verband met Ziektevervanging zijn wij op zoek naar een Basiskok .Heb jij ervaring als kok en heb je affiniteit 
met de ouderenzorg? Dan ben jij de persoon die wij zoeken! Wat ga je doen? 
 
Leppehiem heeft werk waar jij van betekenis kunt zijn. Jij deelt onze visie voor gastvrijheid, eten en drinken en 
het welbevinden van onze bewoners en overige gasten.  Leppehiem zoekt een enthousiaste Basiskok. Je zorgt 

samen met jouw andere collega’s van de keuken ervoor dat er een lekkere en verantwoorde maaltijd voor onze 
bewoners en overige gasten wordt bereid. Leppehiem is een plaats waar iedereen zich thuis voelt. Een plek om 
samen te komen en waar ruimte is voor iedereen waar je ook vandaan komt. Ben jij de gene die we zoeken? 
Laten we dan snel kennismaken! 
 
Waar bestaan je werkzaamheden uit? 

 Het verrichten van voorbereidend werk voor het kookproces en het voorbewerken van o.a. aardappelen, 
groenten en vlees; 

 Het bereiden van desserts, rauwkost en lunchgerechten; 

 Assisteren bij het portioneren en/of uitserveren van maaltijden; 

 Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de keuken en afwaskeuken; 

 
Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent in het bezit van diploma Basiskok niveau 2 

 In deze functie is passie voor je vak en een goede omgang met mensen belangrijk; 

 Je werkt zelfstandig, bent creatief en vindingrijk bij het bereiden van gevarieerde maaltijden; 

 Je hebt kennis van de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselbereiding en hygiëne (HACCP); 

 Je hebt een proactieve werkhouding en een dienstverlenende instelling, je kunt goed samenwerken en het 

spreekt je aan om in een zorgorganisatie te werken; 

 Beschikbaar zowel door de week en in het weekend (max 2 weekenden per maand). Bij drukte binnen de 
afdeling en evenementen ben je bereid om mee te werken op afwijkende tijden.  

 Binnen de keukenploeg wordt gewerkt in een klein team. Dit betekent dat je breed inzetbaar bent. 
 
Zin in deze baan? 
Stuur dan een motivatiebrief met CV voor dinsdag 29 september 2020 personeelszaken@leppehiem.nl  t.a.v. 

Anke Bosma o.v.v. Basiskok wie weet kunnen wij jou binnenkort begroeten als onze nieuwe collega.  

Meer weten? Neem gerust contract op met Anke Bosma, Hoofd Keuken, via: (0566)-654654  
 
Wat bieden wij en overige informatie 
Een dienstverband voor minimaal 7 maanden betreffende vervanging van ziekte, voor gemiddeld 28 uur per 
week. Ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao VVT.  
 

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is voor alle nieuwe 

medewerkers die bij Leppehiem in dienst komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
 

Vacature  

28 uur  
per week 
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