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GEZOCHT: 

Medewerkers  
Grand Café in het Cultureel Centrum

Lijkt het jou leuk om in een restaurant te werken? Vind jij het leuk om gasten een fijne dag te 
bezorgen? En wil jij samen met je collega’s er voor zorgen dat het Grand Café er schoon en 
verzorgd uitziet? Lees dan verder!

Het Cultureel Centrum is dé ontmoetingsplek van Amerpoort op locatie Nieuwenoord in Baarn. 
Hier is het Grand Café. Een gezellig restaurant waar iedereen kan komen drinken en lunchen. In het 
Grand Café werken dagelijks ongeveer tien medewerkers. Mensen met een verstandelijke beperking 
vormen samen met horecamedewerkers één team.

Wat ga je doen?
>  Je zorgt ervoor dat het Grand Café klaar is voor de lunch
>  Je werkt in de keuken met een leermeester kok. Je leert van alles over bakken, mice en place,  

hoe je salades en broodjes moet maken en hoe je de keuken schoon houdt.
>  Je werkt in de spoelkeuken. Je doet de vuile vaat in de vaatmachine en als de vaat schoon is,  

haal je het eruit en ruim je het op. 
>  Je werkt achter de bar. Je serveert gasten een drankje en je vult de bar weer.
>  Je serveert eten en drinken. Je brengt eten en drinken naar de gasten aan tafel en je ruimt tafels af. 
>  Je zet tafels en stoelen klaar in de vergaderzaal en je zorgt dat er koffie en thee is.
>  Je ruimt het restaurant op en je maakt het schoon voor de volgende dag

Wat zoeken wij?
>  Ben jij vrolijk, klantvriendelijk en wil je nieuwe dingen leren?
>  Kan je goed samenwerken?
>  Lijkt het je leuk om in een drukke omgeving te werken waar veel mensen komen?
>  Lijkt het je leuk om verschillende werkzaamheden te doen?
>  Wil je in een team met 12 collega’s samenwerken?
>  En kan je hard werken?
Dan is het Grand Café voor jou een goede werkplek!

Wat bieden wij? 
>  Wij bieden jou de kans om in een restaurant te werken
>  In een gezellig team van medewerkers en begeleiders
>  Het is interessant werk waarbij je veel kan leren
>  En de werktijden zijn van ‘s ochtend 9 tot ‘ s middags 4 uur (van 9.00 uur tot 16.00 uur)

Wil je meer weten? 
Neem contact op met Zorgbemiddeling via 035 647 52 52 of zorgbemiddeling@amerpoort.nl  
Of kom langs in het Cultureel Centrum en vraag naar Linda van den Brink of Jolanda Rokebrand.
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