
 

 

Mee-werker Catering en Facilitair  
De werkzaamheden hebben betrekking op horeca / catering en facilitair.Wat je bij ons kunt 
leren is hoe je zelfstandig kan werken en ook hoe je goed samenwerkt met je collega’s. 
Ook is het belangrijk dat je leert hoe je omgaat met de ander en ook met de afspraken die er 
gemaakt worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de schoonmaak en de schoonmaakregels die 
daar bij komen kijken. 
 
Wat zijn de werkzaamheden?  

• Wij werken elke woensdag op de Mellenshorst  
• ’s morgens doen we boodschappen voor de lunch  
• Maken we schoon in de Mellenshorst  
• Maken we voor tussen de middag een lunch klaar voor buurtgenoten  
• Deze maken we van verse producten  
• Serveren van de lunch  
• Na de lunch gaat alles weer door de vaatwasser  

 
Wat vragen we van jou?  

• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ indicatie Geografische  
• Je kunt werken in een arbeidsmatige omgeving  
• Qua werk in de spoelkeuken help je mee met het opruimen van de vaat  
• Koffie en thee serveren bij de klaverjassers en sjoelers  
• Af en toe tegen een beetje drukte kunnen  
• Je bent vriendelijk naar de gasten toe  
• Je komt op tijd en houdt je aan de afspraken  
• Je houdt van humor  
• Je bent behulpzaam naar andere mee-werkers  

 
Wat bieden we jou?  

• Wij zijn een team van vijf mee-werkers, een begeleider, een stagiaire en een vrijwilligster  
• Je kunt vaardigheden aanleren t.a.v. HACCP en klantvriendelijkheid  
• Wij zijn een team die houdt van humor  
• Elkaar helpen als het nodig is  
• Nemen taken over van de andere bij ziekte of vakantie  
• Houden van een grapje, maar nemen ons werk heel serieus  
• Professioneel werken t.a.v. de HACCP 
• Positief zijn  
• Aanwezigheid van professionele begeleiding  

 
Werktijden/werkdagen:  
Elke woensdag van 13:00 uur tot 15:30 uur. Buurthuis de Mellenshorst te Haren. 
 Je kunt ook hele dagen werken als dat beter bij je past. In overleg is veel mogelijk.  
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met:  
Naam:    Riana Groendijk  
Telefoonnummer:  06-83520756 
E-mailadres:   r.groendijk@cosis.nu  
 

 

 


