Wij zoeken jou: afwasspecialist (M/V)
DeMaes Cateringservice uit Veenendaal biedt onze gasten al sinds 1994 een onvergetelijke ervaring. Wij
werken waar en wanneer onze gasten ons nodig hebben. Wij verzorgen voor onze gasten een heerlijk ontbijt,
lunch, diner of borrel. In het credo van DeMaes Cateringservice staat het woord ‘service’ met gouden letters
geschreven.
Het team van DeMaes Cateringservice is toe aan de uitbreiding van ons facilitaire team met een o.a. een
Afwasser (M/V) die weet wat hygiënisch handelen is en graag in een schone werkomgeving bezig is.
Wat ga je doen:
De (spoel)keuken is jouw terrein. Je draait je hand niet om voor een paar vuile borden. Heb je de werkplek
schoon of is het druk? Dan spring je graag bij in de keuken om te assisteren met de bestellingen die gemaakt
moeten worden. Mocht het nodig zijn spring je bij op de cateringlocatie met het opbouwen of retourhalen van
de goederen.
Operationeel bestaan je werkzaamheden o.a. uit:
Je zorgt voor een strak opgeruimde werkplek
Je bent georganiseerd gaat gestructureerd te werk
Wanneer nodig assisteer je de keuken met bereiden van bestellingen
Je houdt nauw contact met de facilitaire afdeling over indeling en onderhoud van de magazijnen
Dit vragen wij:
Ervaring is een pré, maar niet noodzakelijk. Je bent zowel doordeweeks als in de weekenden beschikbaar
tussen 15:00 een 18:00 uur voor ongeveer 5 dagen per week. Dit kan soms eerder of later zijn a.d.h.v. de
bestellingen die we hebben lopen. Goede fysieke conditie is wel vereist. Zware items tillen en op ladders staan
is onderdeel van de functie.
Verder vragen wij:
Je bent alleen tevreden als alles helemaal blinkt
Je bent flexibel, wanneer nodig assisteer je jouw collega’s of kom je een uurtje eerder.
Je hebt passie voor het vak en bent gastvrij, stressbestendig en communicatief vaardig
Je bent 15 tot 18 uur per week beschikbaar (doordeweeks en weekenden)
Minimaal 18 jaar en in bezit van rijbewijs
Het zou ons passen als je binnen een straal van maximaal 30 minuten vanaf Veenendaal woont
Juiste hantering van de HACCP-wetgeving, we staan onder controle van Bureau de Wit
Wat bieden wij je:
Een gezellige functie bij een bedrijf dat sinds 1994 opereert in het middensegment in “cateringland”
Een sportief en collegiaal team
Een uurloon tussen € 8,00 en € 16,00 per uur naar gelang ervaring en leeftijd
Een goed uitgeruste werkruimte en alle middelen om mooie productie te realiseren
De medewerking, ruimte en inzet om je zelf te ontwikkelen en je inbreng te verwezenlijken
Afwisselende werktijden, dus flexibel van je vrije tijd te genieten, we zijn 7 dagen per week voor onze
gasten beschikbaar
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