
 

 

Mee-werker Eet en lunchcafé bij de Werkprojecten Meppel 
De Werkprojecten Meppel is een locatie in Meppel die valt onder de organisatie Cosis.  
We bieden zorg en zinvolle werkzaamheden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid.  
De deelnemers worden mee-werkers genoemd en wij bieden een veilige omgeving waardoor 
voor iedereen de mogelijkheid ontstaat om zich te ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo. 
 
Wat zijn de werkzaamheden? 
Als medewerker van het eet en lunchcafé ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor 
het bereiden van een maaltijd. Het aantal gasten is van tevoren bekend. Tevens ben je 
verantwoordelijk voor de inkoop van de ingrediënten, het opdienen van de maaltijd en het 
schoonhouden van de keuken. Natuurlijk verzorg je ook de afwas aan het eind van je dienst met 
behulp van een professionele afwasmachine.  
 

• het bereiden van maaltijden; het aantal gasten is van tevoren bekend 
• de inkoop van de ingrediënten  
• het opdienen van de maaltijd 
• het schoonhouden van de keuken 
• het verzorgen van de afwas aan het eind van je dienst met behulp van een professionele 

afwasmachine.  
 
Wat vragen we van jou? 

• In bezit zijn van een geldige WMO of WLZ indicatie voor ondersteuning op afstand vanuit 
Cosis   

• Affiniteit met koken en keukenwerkzaamheden  
• Bereidheid om tussen de middag van 9.00 uur tot 13.00 uur te werken  
• Bereidheid om in de avonduren van 13.30 uur tot 19:00 uur te werken  
• Hygiënisch kunnen werken  
• Goede sociale vaardigheden en klantvriendelijk zijn  
• Samenwerken met collega’s  
• Hulp kunnen vragen  

 
Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende werkplek  
• De mogelijkheid om te werken aan je persoonlijke doelen die worden vastgesteld in een 

MO-plan  
• De mogelijkheid om je vakvaardigheden en arbeidsvaardigheden verder te ontwikkelen 

zowel op locatie als in de maatschappij  
• Vaste werkdagen, aangepast aan je mogelijkheden  

 
Werktijden/werkdagen: 
In de WMO-beschikking staat vermeld hoeveel dagdelen je kunt besteden op de werkplek  
De werkdagen zijn in overleg in te plannen 
 Een dagdeel duurt 3 uur 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:  
Naam:    Marianne Zeilstra  
Telefoonnummer:  06-27054498 
E-mailadres:   m.zeilstra@cosis.nu  
 

 

 


