
 

 

Mee-werker De hortus Botanicus te Haren 
Werken in de Groene Parel van de provincie Groningen. 
Je werkt in de horeca van de Hortus Plantage waarin elk jaar vele toeristen genieten van de 
mooie tuinen en tussendoor genieten van een rustmoment in onze horeca. 
We hebben een fijne samenwerking met de mee-werkers van de Hortus en samen maken we er 
een succes van. We hopen dat jij ons team komt versterken! 
 
Vervoersmogelijkheden. 
Binnen Haren hebben we een samenwerking met het ouderen-vervoer. 
Je hebt hiervoor een geldige vervoersindicatie nodig. 
Woon je buiten Haren dan kom je met je eigen vervoer. 
 
Overige opmerkingen: Je start met een stage/proefperiode van 4 weken waarin je kan kijken of 
de werkplek goed bij je past.  
Binnen Haren hebben we 5 afdelingen. 
Intern kun je op meer afdelingen stagelopen en zo verder groeien in je ontwikkeling of nieuwe 
ervaringen opdoen. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 

• Counterwerkzaamheden 
• Kassawerkzaamheden 
• Gasten bedienen/uitserveren 
• Voorbereiding mise-place 
• Keukenwerkzaamheden zoals dagelijks verse soep en broodjes maken 
• Spoelkeuken 
• HACCP-schoonmaakwerkzaamheden 

 
Wat vragen we van jou? 

• Je bent in het bezit van een geldige WMO of WLZ indicatie 
• Je bent klantgericht en en gastvrij 
• Je hebt een flexibele werkhouding 
• Je draagt schone kleding en dichte schoenen 
• Je hebt oog voor hygiene 
• Je kunt alleen en in teamverband werken 
• Werken onder tijdsdruk 
• Je werkt netjes 
• Je kunt op tijd komen of je bent bereid dit te leren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Wat bieden we jou? 
• Een gezellig enthousiast team die bestaat uit mee-werkers, vrijwilligers en begeleiders 
• Werken in de mooie omgeving van de Hortus Botanicus 
• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
• Zelfstandig werken 
• Omgaan met materialen 
• Werken in opdracht 
• Schoonmaken volgens schoonmaakregels 
• Kassa training 

 
Werktijden/ werkdagen: 
Maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur. 
In overleg zijn aangepaste werktijden mogelijk. 
Adres: Hortus Botanicus  
Kerklaan 34 Haren  
Hortusharen.nl 
 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met: 
Naam:                             Riana Groendijk 
Telefoonnummer:       06-83520756 
E-mailadres:                  r.groendijk@cosis.nu 
 


