Facilitaire dienst Gasterij 't Groeske
Wat zoeken wij?
Ben jij een enthousiaste medewerker met een passie voor dienstverlening? Dan hebben wij
een leuke uitdaging voor jou!
Je helpt mee met diverse dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het
restaurant, in de bediening tijdens de middagmaaltijd en je zorgt ervoor dat gasten tevreden
de Gasterij verlaten. Je kunt zelfstandig werken aan de hand van een werkplanning en
opdrachten. Daarnaast vind je het leuk om mensen te ontmoeten en sta je open voor
samenwerking met andere collega’s. Je bent tevens bereidt om ook te werken op
feestdagen.
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Je taken bestaan uit schoonmaakwerkzaamheden in onder andere het restaurant,
vergaderruimtes, kantine en toiletblokken. Daarnaast worden je ingezet in de bediening. Dit
houdt het zetten en serveren van koffie voor de gasten, bewoners en vrijwilligers is.
Daarnaast serveer je de daghap en assisteer je bij de lunchkaart. De werkzaamheden
kunnen plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur.
Via deze week is het ook mogelijk om door te stromen naar de bediening!
Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke en uitdagende werkplek waar je samen met collega’s gaat werken aan
jouw competenties. Je kunt je bij ons in je eigen tempo ontwikkelen.
Meer informatie nodig?
Bel met opleider en coach Lotte Scheidsbach, 06-28083848 of mail naar
jobcoach@gasterijgroeske.nl

Schoonmaakploeg bij Gasterij ’t Groeske
Wat zoeken wij?
Ben jij een enthousiaste medewerker die het leuk vindt om schoon te maken? Dan hebben
wij een leuke uitdaging voor jou!
Vanaf februari zijn wij gestart met een schoonmaakploeg op de donderdagochtend. In een
klein groepje ga je leren hoe je schoonmaakklussen het beste aanpakt. Denk hierbij aan het
zemen van de ramen, dweilen met een dweilapparaat, maar ook op de ouderwetse manier
met de mop! Kantoorruimtes, vergaderruimtes en de toiletblokken moeten natuurlijk ook
schoongemaakt worden. Je vindt het leuk om mensen te ontmoeten en staat open voor
samenwerking met andere collega’s.
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Je taken bestaan uit schoonmaakwerkzaamheden in onder andere het restaurant,
vergaderruimtes, kantine en toiletblokken. De werkzaamheden vinden voorlopig alleen plaats
op de donderdag ochtend van 08.45 tot 12.00 uur.
Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke en uitdagende werkplek waar je samen met collega’s gaat werken aan
jouw competenties. Je kunt je bij ons in je eigen tempo ontwikkelen.
Meer informatie nodig?
Bel met opleider en coach Lotte Scheidsbach, 06-28083848 of mail naar
jobcoach@gasterijgroeske.nl

Keuken klas Gasterij ’t Groeske
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar vriendelijke en behulpzame medewerkers voor in de keuken. Je vindt
het leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan in de keuken. Je bent gemotiveerd, goed
verzorgt en je wilt jezelf graag verder ontwikkelen. Je bent tevens bereidt om te werken op
feestdagen.
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Je gaat aan de slag in onze keuken klasjes. Je start op de vrijdag bij Anne’s bakklas. Samen
gaan jullie de lekkernijen maken voor bij de koffie. Heb je het naar je zin in Anne’s bakklas?
Dan is er een mogelijkheid om door te stromen naar de keukenklas van Roy en Francesca.
Zij gaan op de maandag en donderdag met jou aan de slag om nieuwe keuken vaardigheden
te leren.
Daarnaast hebben wij ook een topklas. Deze vindt plaats op de woensdag. Deze klas is voor
de medewerkers die al wat meer ervaring hebben. Via deze klas is het uiteindelijk mogelijk
om de KAS-opleiding te volgend. Dit is een entree opleiding erkent door het SVH.
Wat bieden wij?
Een uitdagende en leerzame werkplek in de keuken waarbij je altijd onder begeleiding aan
de slag gaat. De tijden van de klasjes zijn als volgt:
Maandag 10.00 – 15.00 uur
Woensdag 10.00 – 15.00 uur (topklas)
Donderdag 12.00 – 17.00 uur
Vrijdag 10.30 – 16.00 uur is Anne’s bakklas (instroommoment)
Meer informatie nodig?
Bel met opleider en coach Lotte Scheidsbach, 06-28083848 of mail naar
jobcoach@gasterijgroeske.nl

Groen en milieuteam Gasterij ’t Groeske
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die graag buitenwerken en mee willen
helpen om de tuinen rondom ’t Groeske te onderhouden en afval vrij te maken. Je bent
vriendelijk, behulpzaam, houdt van afwisselend werk, maar vindt het ook niet erg om een
klus een langere tijd te doen.
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
De werkzaamheden bestaan uit het ophalen, verzamelen, scheiden en verwerken van afval
voor verschillende klanten. Het onderhouden van de groenperken rondom de gasterij hoort
hier ook bij. Denk hierbij aan grasmaaien, bladeren harken, onkruid wieden en snoeiwerk.
Let op, de werkzaamheden zijn seizoensgebonden!
Het groen en milieu team werkt op maandag, dinsdag en donderdag van 08.45 tot 13.00 uur
en op de vrijdag van 08.45 tot 11.00 uur.
Wat bieden wij?
Je maakt deel uit van een gezellig team dat samen zorgt voor een schone en opgeruimde
omgeving. Je leert samenwerken en ontmoet mensen. Op je eigen tempo werk je aan het
ontwikkelen van werknemersvaardigheden.
Meer informatie nodig?
Bel met opleider en coach Lotte Scheidsbach, 06-28083848 of mail naar
jobcoach@gasterijgroeske.nl

Spoelkeuken Gasterij ’t Groeske
Wat zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste aanpakkers die niet bang zijn om de handen vies te
maken. Je werkt in de afwaskeuken samen met een vaste medewerker en maakt onder
andere serviesgoed en keukenmaterialen schoon. Het is belangrijk dat je langere tijd staand
kan werken.
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit?
Je maakt serviesgoed, glaswerk, bestek en keukenmaterialen schoon met behulp van een
automatische was/spelmachine. Ook zijn er opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de
(spoel)keuken. Je werkt volgens onze hygiëneregels. De werkdagen zijn als volgt mogelijk:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Meer informatie nodig?
Bel met opleider en coach Lotte Scheidsbach, 06-28083848 of mail naar
jobcoach@gasterijgroeske.nl

