Wajong-vacature: Kok te Voorthuizen
Voor een overdekt speelparadijs zijn wij opzoek naar een kok (Wajong).
Bedrijfsprofiel:
Centraal gelegen in Nederland aan de A1, tussen Amersfoort en Apeldoorn, ligt het
recreatiegebied met overdekte speeltuin. Bij dit bedrijf bent u aan het juiste adres als het
gaat om een bezoek aan één van de stranden, ligweiden of verschillende speeltoestellen.
Van Shortgolf/Midgetgolf/Footgolf/Jeu de Boules/Waterskiën tot outdooractiviteiten, van
avontuurlijk spelen tot watersporten; hier kan het allemaal.
Functieomschrijving:
De uren voor de functie zijn in overleg. In het laag seizoen is de keuken geopend op
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. In de schoolvakanties is het bedrijf 7 dagen p/w
geopend, dus dan is meer spreiding van de werkuren mogelijk. Er zal gezorgd worden voor
een zorgvuldige inwerkperiode waarvoor o.a. de jobcoach verantwoordelijk is.
De werkzaamheden bestaan uit één of meerdere van onderstaande activiteiten:
- Je bent verantwoordelijk voor het bereiden van diverse snacks en broodjes in de
keuken (patat, pannenkoeken, tosti’s e.d.).
- Toepassen van de voorgeschreven werkmethode en het in acht houden van de
hygiëne voorschriften.
- In ordelijke staat houden van de keukenmaterialen.
Functie-eisen:
- Ervaring hebben met werken in een keuken;
- Kunnen samenwerken binnen een team;
- Je bent stressbestendig ;
- Staand kunnen werken en tillen;
- Klantvriendelijke en kindvriendelijke instelling;
- pro-actieve houding / instelling;
- kunnen tellen, lezen en schrijven;
- fysiek weinig tot geen beperking hebben;
- geen bezwaar hebben om in de weekenden te werken.

Aanbod:
- Prettige werkomgeving/sfeer bij een bedrijf gelegen in een prachtig natuurgebied.
- Als de proefperiode succesvol doorlopen wordt, uitzicht op een half jaar contract met
zicht op verlenging. Proefperiode duurt, in overleg, 2 maanden.
Sollicitatieprocedure:
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature, kun je je CV en eventuele motivatie opsturen
naar Rachelle Bette: Email: rachelle@vanderhorst-starke.nl.
Aanvullende vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden via: 06-83602023.

