Cateringmedewerker Groningen
12 - 20 uur per week (in overleg)
Voor een prettige organisatie, die de catering verzorgt voor o.a. de Rijksuniversiteit in
Groningen, zijn wij op zoek naar een aantal gastvrije cateringmedewerkers. Op een twaalftal
locaties in de binnenstad van Groningen en op het Zernike complex, voorziet de
opdrachtgever (internationale) studenten, leerkrachten en gasten van eten en drinken. Ook
zorgen zij ervoor dat de verschillende vergaderruimtes worden voorzien van koffie, thee, fris
e.d.



Ben jij vriendelijk en geboren met een brede glimlach op je gezicht?
Ben jij leergierig, gemotiveerd, enthousiast en wil je graag het horeca vak leren?

Wij bieden een zeer afwisselde horeca functie, waarbij je wordt ingezet als:
Medewerker keuken
Medewerker kassa
Medewerker spoelkeuken
Taken Medewerker keuken:
 Voorbereidende werkzaamheden, snijden vlees en groentes e.d.
 Broodjes smeren en beleggen.
 Alle overige werkzaamheden.
Taken Medewerker spoelkeuken:
 Schoonmaken en schoon houden van de keuken.
 Zorgen voor een blinkende vaat.
 Overig schoonmaakwerk.
Taak Medewerker kassa:
 Op een vriendelijke manier met de gasten af te rekenen.
Wie ben je?
 Je hebt interesse en vindt het leuk om te werken in de horeca.
 Je bent klantgericht en vriendelijk.
 Je kunt je redden met de Engelse taal.
 Je werkt netjes en bent representatief.
 Je weet van aanpakken.
 Je bent flexibel t.a.v. werktijden.
 Na je inwerkperiode kun je zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren.

Over je werkplek:
Je komt te werken op één van de 12 locaties van de Rijksuniversiteit in de binnenstad van
Groningen of op het Zernike complex bij Paddepoel.
Wat bieden wij jou?
 Afwisselende werkzaamheden in een leuke werkomgeving en mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen.
 Werktijden zijn in overleg en zijn dagelijks tussen 08.00 uur tot 20.00 uur.
 Mogelijkheid om een proef dag(deel) mee te werken.
 Vervolgens een proefplaatsing van twee maanden.
 Als je proefplaatsing is bevallen wordt een jaarcontract geboden.
 Een salaris conform de cao van de werkgever.
 Reiskostenvergoeding is bespreekbaar.
Sollicitatie:
De vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een WAJONG-uitkering
Enthousiast geworden? Stuur dan voor 11 maart 2018 jouw motivatie, cv en de antwoorden
op onderstaande vragen, voor zover je deze kan invullen, naar:
sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v. Jurjen Heikens en/of Rob van Sleen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
 Jurjen Heikens: 06 46 63 88 57
 Rob van Sleen: 06 52 75 15 11
Aanleveren bij de sollicitatie:
 Ontvang je op dit moment een uitkering? Zo ja, welke?
 Van welke organisatie ontvang je de uitkering?
 Wie is jouw contactpersoon bij de uitkeringsinstantie?
 Volg je op dit moment een re-integratietraject? Zo ja, wie is jouw contactpersoon?
 Welke voorzieningen zijn op je van toepassing? (bijvoorbeeld subsidie, begeleiding,
loondispensatie, etc.). Informeer eventueel bij jouw contactpersoon.
 De reden waarom je een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebt.
 Zijn er nog bijzonderheden die van belang zijn om te vermelden?
Na de sluitingsdatum vindt er een eerste selectie plaats, waarna geschikte kandidaten
uitgenodigd worden voor een gesprek. Je ontvangt altijd een reactie.
Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching de eventuele jobcoaching verzorgt.

