!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBA
GEZOCHT:

Medewerker Kantine
Arbeidscentrum De Wissel
Lijkt het jouw leuk om in een bedrijfskantine te werken? Vind jij het leuk om lekkere lunchtips
voor je collega’s te maken? Wil jij er samen met je collega’s voor zorgen dat de kantine er
schoon en verzorgd uit ziet? Lees dan verder.
Wat is het?
De Kantine van De Wissel is een dagbestedingsplek van Amerpoort op het industrieterrein Calveen
in Amersfoort. Op De Wissel zijn drie industriegroepen, een houtwerkplaats, een kantine en een
groot magazijn. Er werken zo’n 40 mensen bij de Wissel.
Wat ga je doen?
> Je maakt koffie en thee.
> En je bereidt iedere dag een lunchtip.
> Je helpt mee met het schoonhouden en verzorgen van de kantine
> en het schoonhouden van De Wissel.
Wie zoeken wij?
> Je vindt het leuk om met voeding en dranken te werken.
> Je houdt van aanpakken.
> Je vindt het leuk om te zorgen dat de boel er netjes uitziet.
> Je ziet er netjes en verzorgd uit en je kan goed omgaan met hygiëne.
> Je vindt het leuk om op een industrieterrein te werken.
> Je houdt ervan om verschillend werk te doen en te leren.
> Je kan in een team van 8 tot 12 collega’s werken.
> Je hebt een matige of licht verstandelijke beperking en een indicatie dagbesteding
(WLZ of WMO).
Wat bieden wij?
> De kans om in een bedrijfskantine te werken.
> Gevarieerd werk waarin je veel kan leren.
> Een werkplek waar je met 40 collega’s van 9.00 tot 15.30 uur aan de slag kan.
Wil je meer weten? Voor vragen kan je ons mailen. Ons mailadres is Wissel.alg@amerpoort.nl.
Dan nemen wij vervolgens contact met je op. We hebben ok een vacature voor de industriegroepen
en de houtwerkplaats.
Lijkt het je leuk om bij De Wissel te werken. Schrijf een mail!

