In januari opent ons nieuwe bedrijfsrestaurant Smaakzaak Koetshuis in Tiel. Hier kunnen
medewerkers van Werkzaak, de gemeente Tiel en het UWV dagelijks de lunch gebruiken. Jij
begeleidt een groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je leert ze het horecavak
zodat ze een reguliere baan kunnen vinden. Dit doe je samen met je collega leermeester in
Geldermalsen en een werkcoach.
Werkzaak Rivierenland zoekt een

Leermeester Smaakzaak
Team Facilitaire diensten
- 32 uur per week –

Jouw werkdag
In de ochtend start je met een kop koffie met je collega’s. Je bespreekt de komende dag: wat staat er
op het menu, welke broodjes worden gemaakt, zijn er nog andere activiteiten? Je zorgt dat er een
vergaderlunch op tijd klaar staat in de Raadszaal. Aan het einde van de dag is er nog een borrel in het
Koetshuis.
Je zorgt dat alles duidelijk is voor de volgende dag, want morgen begin je in Geldermalsen. Je collega
daar heeft namelijk een dagje vrij.
Jouw kwaliteiten
Je hebt ruime ervaring in de horeca, het liefst als leidinggevende. Je vindt het leuk om het vak over te
brengen. Je bent een echte gastheer/vrouw. Je denkt creatief en bent flexibel. Je bent open,
toegankelijk en ondernemend. Je bent niet snel van je stuk te brengen. In iedere uitdaging zie jij een
oplossing.
Wat wij vragen
 Je hebt een Mbo-diploma, bijvoorbeeld hotelschool, SVH-leermeester is een pre;
 Je hebt ruime ervaring in bedrijfsrestaurant of kleinschalig horecabedrijf;
 Je bent administratief vaardig: je doet inkopen, maakt offertes, berekent verkoopprijzen en
je stelt facturen op;

Wat wij bieden
 Een salaris van maximaal € 3.376,- bruto (schaal 8 CAR UWO);
 Een vrij besteedbaar budget (IKB) van 17,05% . Je mag zelf bepalen waar je dit voor gebruikt:
extra verlofuren, een opleiding, een fiets of extra geld;
 Leuke collega’s, zo kom je ze nergens anders tegen;
 Werktijden in overleg, maar grotendeels onder kantoortijden;
 Contract voor de duur van 12 maanden.
Wie zijn wij?
Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Wij
begeleiden werkzoekenden op weg naar werk. Als dat niet gelijk lukt, bieden we tijdelijk inkomen.
Net zo lang totdat iemand dat zelf weer kan!
Wil je informatie?
Saskia van der Marck (senior facilitaire diensten) kan je vragen beantwoorden over de functie. Zij is
bereikbaar op 06 – 249 264 26. Voor alle andere vragen kun je contact opnemen met Angela Copier
(P&O-adviseur). Zij is bereikbaar op 06 – 200 184 13. App, bel of stuur een berichtje. Wat voor jou
makkelijk is.
Wil je solliciteren?
We zoeken natuurlijk de beste kandidaat. Ben jij dat? Vertel ons dan waarom je deze baan wil en
waarom jij de beste kandidaat bent. Stuur een korte motivatie (maximaal 150 woorden) en een
overzicht van je laatste relevante werkervaring naar deze link. Doe dat uiterlijk 20 november. Maak
je ons nieuwsgierig en willen we je ontmoeten dan nodigen we je uit voor een kennismaking op 23
november.

