Medewerker koffiebar (barista)
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 barista.



Ben jij geboren met een brede glimlach op je gezicht en wil je graag onze gasten
vriendelijk verzorgen?
Ben jij leergierig en enthousiast en ben je bereid het barista vak te leren?

Wij zijn op zoek naar gastvrije en gemotiveerde medewerker voor een locatie in de
binnenstad van Groningen.
Bezorg jij jouw klanten graag een klein geluksmoment door ze een heerlijke kop koffie of
thee met wat lekkers erbij te serveren? Dan is de functie van barista iets voor jou.
Als barista sta je in een koffiebar waar gasten diverse soorten koffie en thee met een kleine
lekkernij erbij kunnen kopen. Naast het verzorgen van koffie en thee, houd je de voorraad
bij, zorg je dat de counter er netjes en schoon uitziet en voer je kassa werkzaamheden uit.
Je werkt in een gezellig team van collega’s die jou helpen de vaardigheden van een barista
bij te brengen. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat hun nieuwe collega open, vrolijk en
enthousiast is en het leuk vindt om zijn of haar ‘eigen’ winkeltje te draaien.
De locatie is in de binnenstad en er zijn verschillende diensten die je kunt draaien.
-

Dagdienst start om 08:00 uur
Sluitdienst is tot uiterlijk 19:30 uur
Tussendienst is tussen 10:30 en 15:00 uur

Wie ben je?
 Je hebt interesse in de horeca en het lijkt je leuk er te werken.
 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.

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 19:30 uur.
 Mogelijkheid om een proef dag(deel) mee te werken.
 Vervolgens een proefplaatsing van twee maanden.
 Na afronding van een goede proefplaatsing wordt een jaarcontract geboden.
 Salaris conform cao van de werkgever.
 Reiskostenvergoeding is bespreekbaar.
Sollicitatie:
De vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een WAJONG-uitkering
Enthousiast? Stuur dan voor 28 september 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 Lilian Leukfeldt.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
 Jurjen Heikens: 06 46638857
 Lilian Leukfeldt: 06-86888545
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.
 Waarom heb je een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
 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.

