
JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!
GEZOCHT: 

Medewerker Serviceteam  
Kantoorgebouw in Baarn  

Lijkt het jou wat om in een kantoorgebouw te werken? Wil jij samen met collega’s er voor 
zorgen dat het kantoor en de vergaderzalen er piekfijn uitzien? En houd jij ervan om tevreden 
bezoekers te zien? Lees dan snel verder... 

Wat is het?   
Serviceteam Nieuwenoord is een dagbesteding van Amerpoort in het kantoorgebouw op woonpark 
Nieuwenoord in Baarn. Als Serviceteam doen we verschillende werkzaamheden. Bijvoorbeeld er 
voor zorgen dat vergaderzalen netjes zijn en koffie en thee klaar zetten. We zijn nu op zoek naar 
nieuwe medewerkers om ons team te versterken.   

Wat ga je doen?  
>  Samen met je collega’s zorg je voor een kantoorgebouw van 5 verdiepingen. Op iedere  

verdieping is een keukentje. Deze keukens houden we schoon en we zorgen dat er voldoende 
thee, suiker, melk, roerstaafjes, papieren bekers, glazen, thee- en vaatdoeken zijn.  

>  Bij iedere vergadering zorgen wij er voor dat de zaal netjes is en dat er kopjes, koffie, thee en 
water staat.

>  We bakken taarten op bestelling. En we maken ook lekkernijen zoals jam, granola, chocoflikken  
en koekjes, die je zelf in het gebouw mag gaan verkopen.  

Wie zoeken wij?  
>  Je bent gastvrij en enthousiast.  
>  Je bent mobiel. Dat wil zeggen dat je goed moet kunnen staan en lopen.  
>  Je ziet er netjes en verzorgd uit en kan goed omgaan met hygiëne.  
>  Je kan tegen prikkels van het werken in een groter gebouw. 
>  Je kan zelfstandig een taak uitvoeren. Je begeleider is op afstand.  
>  Je hebt een indicatie dagbesteding.   

Wat bieden wij?  
>  De kans om in een kantoorgebouw te werken.  
>  Leuk en uitdagend werk waarbij je veel kan leren.  
>  Werk midden in de samenleving. Je hebt contact met collega’s,  

bezoekers en medewerkers uit het gebouw   
>  Ook kan je een cursus of opleiding doen, in jouw tempo.

Wil je meer weten?  
Voor vragen kan je ons mailen. Ons e-mailadres is Serviceteam@Amerpoort.nl. Dan nemen wij daarna 
contact met je op. Lijkt het je leuk om op deze plek dagbesteding te hebben? Mail ons dan snel!  
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