Eerstverantwoordelijke kok
PRINSES MARGRIET INTERNAAT ZWOLLE
Is het bereiden van dagverse maaltijden jouw passie?
Vind je het leuk om de jongeren te verwennen met jouw kookkunsten?
Houd jij van uitdaging, afwisseling en vrijheid in je werk?
Kunnen jouw collega’s op jou rekenen als ze even hun handen vol hebben?
Ben je zelfstandig, accuraat en flexibel en heb je affiniteit met jongeren?
Heb je een opleiding tot instellingskok, een HACCP-certificaat en al wat werkervaring?

Dan is Meander op zoek naar jou!
Voor ons internaat voor schipperskinderen Prinses Margriet in Zwolle zoeken wij een instellingskok voor 25 uur
per week, verdeeld over 5 dagen. De werktijden zijn van 13.00 uur tot 18.00 uur, de weekenden ben je vrij.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bereidt dagelijks de warme maaltijden voor ongeveer 40 kinderen. Meander is ontwikkeling, we sluiten niet
uit dat dit aantal groeit tot zo’n 100 kinderen
Je bent verantwoordelijk voor het maken van het wekelijkse menu
Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen en het schoonmaakonderhoud van de keuken
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je zet je in voor een goede sfeer op de locatie

Wat bieden we jou?
Meander vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een jaarcontract met de intentie tot verlenging
• Een marktconform salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van Meander lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Kijk voor meer informatie op www.stgmeander.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Miranda Samsen via: 06-57 63 83 47.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 1 juni een korte motivatie en je cv naar m.samsen@stgmeander.nl
met als onderwerp: Sollicitatie kok Meander.

We zien uit naar je reactie!

