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Kom je bij ons werken?
Medewerker horeca 20 uur

Bibliotheek Veenendaal – gevestigd in De Cultuurfabriek - is een levendige en innovatieve organisatie die veel waarde hecht aan samenwerking, kwaliteit en ondernemerschap. De Cultuurfabriek is een belangrijke ontmoetingsplek voor Veenendaal en natuurlijk hoort daar goede
koffie bij! Voor onze horeca in de centrale hal op de begane grond (zelfbedieningsconcept) zijn
wij op zoek naar een enthousiaste collega die ons (kleine) team kan versterken.
Wat vragen wij van jou?
• Je draagt bij aan een goede horecavoorziening, met oog voor de gast en vlotte service
• Je hebt ervaring met het bereiden en bewaren van eten en kennis van kassasystemen
• Je bent bekend met en kunt werken binnen de hygiënevoorschriften zoals wettelijk bepaald
• Je bent bereid om ook op de zondag te werken! Onze horeca is per 2022 7 dagen p/w geopend.
Wie ben jij?
Je bent een hartelijke, correcte gastvrouw/gastheer. Je hebt :
• Horeca-ervaring, zowel met dranken als in de keuken (bereiding soep en broodjes)
• Plezier in het werken en omgaan met mensen
• Affiniteit met de diversiteit van De Cultuurfabriek
• Goede computervaardigheden
Je herkent jezelf in dit profiel :
• Zelfstandig, flexibel, proactief, oplossingsgericht
• Communicatief vaardig
• Dienstbare instelling
• Representatief
• Stressbestendig
Wat bieden wij jou:
Een functie binnen een dynamische organisatie met veel afwisseling. Bij een actieve organisatie horen flexibele werktijden waaronder ook avonden, zaterdagen en zondagen. Met het
oog op de gevraagde flexibiliteit is wonen in Veenendaal of directe omgeving een noodzaak. In
eerste instantie bieden wij een dienstverband voor 20 uur op basis van een jaarcontract (met
een proeftijd van 2 maanden) met de mogelijkheid van verlenging daarna, salariëring volgens
de CAO Openbare bibliotheken schaal 3.
Meer weten of direct solliciteren?
Neem contact op met: C. de Kuijper, teamleider Cultuur & Ontmoeten.
Email: cdkuijper@bibliotheekveenendaal.nl
Je kunt tot 1 december solliciteren.

