!JOBALERT!JOBALERT!JOBALERT!JOBA
GEZOCHT:

Medewerkers
Grand Café De Lichtenberg
Lijkt het jou leuk om bij De Lichtenberg te werken? Wil jij er samen met collega’s voor zorgen
dat het Grand Café er piekfijn uit ziet? En houd jij ervan om tevreden bezoekers te zien? Lees
dan snel verder.
Wat is het?
In het Grand café van De Lichtenberg werken wij 4 dagen in de week. In de ochtend bereiden wij de
lunch voor. Ook maken wij voor de bezoekers van het Grand café koffie, thee, gebak en broodjes.
We ruimen tafels af en maken deze schoon en verzorgen de afwas.
Wat ga je doen?
> Broodjes maken: kroketten bakken, tosti’s enz
> Serveren van koffie, thee, gebakjes en de broodjes
> Schoonmaken van de tafels en dienbladen.
> Gebakvitrine en koelkast aanvullen.
> Broodkast klaarmaken voor de lunch.
> En nog veel meer klusjes.
Wie zoeken wij?
> Je bent vriendelijk en enthousiast.
> Je kunt zelfstandig taken uitvoeren.
> Je bedient graag mensen.
> Je vindt het leuk om een praatje te maken met de bezoekers van het Grand Café.
> Je kunt goed met prikkels omgaan, het kan erg druk zijn in het Grand Café.
> Je moet kunnen werken met allerlei soorten vlees.
> Je mag alcohol schenken .
> Je vindt het leuk om te werken in een omgeving waar oudere mensen wonen.
> Hier wonen mensen die met een rollator lopen en/of in een rolstoel zitten. Regelmatig staat er
een ambulance of een begrafenisauto. Hier moet je mee kunnen omgaan.
Wat bieden wij?
> Een werkplek midden in de maatschappij.
> Een afwisselend programma.
> Vergroten/uitbreiden van jouw netwerk.
> Een uitgebreide samenwerking met de bewoners en medewerkers van De Lichtenberg.
Wil je meer weten? Voor vragen kan je ons mailen. Ons mailadres is: lichtenberg@amerpoort.nl.
Dan nemen wij vervolgens contact met je op.
Lijkt het je leuk om bij de Lichtenberg te werken? Stuur ons een mail!

