Zelfstandig werkende Kok in een woonzorgvilla.
Heb jij plezier in koken en beschik je over de juiste koksdiploma’s, dan nodigen we je van
harte uit om te reageren en willen we je graag ontmoeten.
Voor onze kleinschalige Villa met 23 bewoners aan de rand van Amersfoort zoeken wij een
Zelfstandig werkende Kok, uren in overleg.

Wat bieden we je?






Leuke werkplek in een kleinschalige omgeving
Professioneel koken in een huiselijke omgeving
Bereiden van verse maaltijden
Salaris conform CAO VVT in overleg
Inroosteren in overleg met je collega’s

Wat ga je doen?
Als Kok in onze Villa ben je verantwoordelijk voor het bereiden van de dagelijkse warme
maaltijd van onze bewoners. Je stelt zelf het menu samen en je bent creatief in de
presentatie. Samen met de zorgcollega’s zorg je voor een gezellige sfeer rond en tijdens het
diner waarbij voor jou het accent ligt op het bereiden en presenteren van de maaltijden. Het
voorbereiden van de middagborrel maakt deel uit van je werkzaamheden. De uiterlijke
verzorging van keuken is mede onderdeel van je werkzaamheden.

Wie hebben we nodig?
Jij verstaat je vak als kok en hebt oog voor detail. Je kunt een vers menu samenstellen wat
past bij de wensen van de bewoners. Je bent flexibel, proactief en kan je aanpassen aan de
actuele situatie van de bewoners. Je bent sociaal vaardig en representatie, je weet hoe je
het gezellig kunt maken tijdens een goede maaltijd. Je bent bekend met het HACCP
kwaliteitssysteem of bereid om dit te leren. We vragen minimaal een afgeronde MBO niveau
2 koks opleiding. Op dit moment hebben wij ongeveer 15 uur per week beschikbaar,
werktijden 15:00- 20:00 uur, werkdagen in overleg.

Interesse?
Stuur je CV met motivatie naar manager@villahoogheheide.nl Wil je meer weten, neem dan
contact op met Jan Luiten op 06 -10535010 of Marcha Blankestijn, teamleider 06- 45156075.
Kijk voor meer informatie over de Villa op www.villahoogheheide.nl

