Keukenhulp/afwas hulp
25 uur per week
Over het restaurant
Dit gezellige restaurant met Javaanse keuken bevindt zich in de binnenstad van Groningen.
De vaste ploeg medewerkers bestaat uit een klein, vast team en deze zijn allemaal dagelijks
bezig met hun passie.
Wat ga je doen?
Samen met collega’s zorg je ervoor dat het restaurant er verzorgd uitziet, dat wil zeggen dat
de tafels en stoelen goed staan en de tafels netjes zijn gedekt. Verder kun je op termijn
meehelpen in de keuken met de voorbereidende werkzaamheden, zoals de mise en place,
en de catering op de diverse festivals.
Jouw taken bestaan (onder andere) uit:
 Schoonmaken en houden van restaurant en keuken;
 Klaarzetten tafels en opdekken;
 Voorbereidende werkzaamheden in keuken zoals schoonmaken en snijden van
groenten;
 Meewerken in de spoelkeuken, zorgen voor een blinkende vaat.
Wie ben je?
Deze vacature is uitsluitend bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of
met een WAJONG-uitkering.
 Je heb interesse en affiniteit met het werken in de horeca;
 Je bent klantgericht en vriendelijk;
 Je werkt netjes en bent representatief;
 Je weet van aanpakken;
 Je bent flexibel t.a.v. werktijden, ’s avonds en weekenden;
 Je bent betrouwbaar en kent je verantwoordelijkheden;
 Werktijden tussen 16.00 uur en 22.00 uur;
 Weekend diensten om de week.
Wat bieden wij jou?
 Afwisselende werkzaamheden in een leuke werkomgeving en mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen;
 De mogelijkheid om een proef dag(deel) mee te werken;
 Daarna een proefplaatsing van twee maanden;
 Als de proefplaatsing is bevallen krijg je een contract van 6 maanden;
 Een salaris conform de cao van de werkgever.

Sollicitatie:
Enthousiast geworden? Stuur dan jouw motivatie, CV en de antwoorden op onderstaande
vragen voor zover je deze kunt invullen naar: sollicitatie@qcvacaturebank.nl t.a.v. Jurjen
Heikens en/of Marleen de Vries. Reageer voor 1 juni 2018.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
•
Jurjen Heikens: 06 46 63 88 57
•
Marleen de Vries: 06 23 20 31 36
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 een eerste selectie, worden geschikte kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Je
ontvangt altijd een reactie.
Met de werkgever is afgesproken dat Quality Coaching eventueel de begeleiding en/of
jobcoaching verzorgt. Het wordt daarom niet op prijs gesteld dat je zelf contact met de
werkgever opneemt.

