Tijdelijke
Vacature
32uur
per week

Mienskipssintrum Leppehiem is opzoek naar jou!
Heb jij altijd al willen werken als instellings- kok binnen een enthousiast
team? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Wij zijn per direct op zoek naar een doorzetter en aanpakker met een hands on mentaliteit die
op een werkdag het liefst wil knallen! Ter aanvulling van ons keukenteam zijn wij op zoek naar
een enthousiaste zelfstandig werkend kok met passie en ambitie voor het vak (32 uur per
week).
Als zelfstandig werkend kok bij Leppehiem ben je werkzaam in de keuken, waar alle gerechten
worden klaargemaakt. Samen met jouw team verzorg je de verschillende maaltijden voor zowel
lunch als diner waarbij je culinaire en creatieve uitspattingen weet om te zetten naar een
heerlijk gerecht. Het is een afwisselende functie waarbij geen één dag hetzelfde is.
Wat verwachten we van jou?







Stress in de tent? Niet bij jou. Je bent flexibel en stressbestendig
Je hebt een afgeronde opleiding zelfstandig werkende kok niveau 3/4
Daarnaast is ervaring als dieetkok wenselijk en heb je een horeca achtergrond
Aantoonbare ervaring met keukenprocessen
Je hebt kennis van Excel, Outlook en bij voorkeur met XL Food
Je vindt het leuk om eraan mee te werken dat mensen veel en vaak gebruik maken van
onze faciliteiten op het gebied van eten en drinken
Bewijs van Sociale Hygiëne, hygiëne staat hoog in het vaandel
Het betreft een functie waarbij overdag en ’s avonds, en zowel doordeweeks als in het
weekend wordt gewerkt.




Wat bieden we?




Inschaling, afhankelijk van kennis en ervaring, in FWG 35 cao VVT
Tijdelijke arbeidsovereenkomst op basis van gemiddeld 32 uur per week voor bepaalde periode
tot 30-9-2021
Een uitdagende, gevarieerde baan waar cliënten en bewoners jouw inzet weten te waarderen.

Hoe kun je solliciteren?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging aan het grote
huis aan de Leppedyk? Solliciteer dan op deze vacature. Stuur voor 10 maart 2021 jouw
motivatiebrief met CV naar: personeelszaken@leppehiem.nl t.a.v. Personeelszaken o.v.v.
“zelfstandig werkende kok “. Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Anke Bosma via
telefoonnummer 0566-654 654. De vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
gaat de interne voor de externe kandidaat.

