
 
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die zowel intramurale als  
extramurale zorg biedt aan Indische en Molukse ouderen. Bij Raffy proberen 
we het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur in ere te houden.  
Deze cultuurgebonden gedachte is terug te vinden in de aankleding van het huis,  
de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich  
opstellen. Met recht kan gezegd worden dat Raffy een bijzonder huis is.  
 
De afdeling Facilitaire Dienst bestaat uit de Voedingsdienst (Keuken, Grand  
Café, Toko, Huiskamer en Ondersteunende Dienst), Huishouding en Linnenkamer,  
Logistiek, Techniek, Recreatie en Vrijwilligers.  
Voor de Voedingsdienst zijn wij op zoek naar een: 

 

Keuken assistent 
Voor 16 uur per week 

 
Wat ga je doen? 
Als keuken assistent ben je verantwoordelijk voor de afwas van de gehele dag, daarnaast draag 
je zorg voor een schone werkomgeving, materialen en apparatuur. Tevens ondersteun je de 
koks bij het portioneren van de maaltijden en bereid je de broodmaaltijden voor. Daarbij hou je 
rekening met wensen van cliënten en met HACCP-richtlijnen. 
 
Wij vragen: 
Je bent minimaal in het bezit van een VMBO-opleiding bijvoorbeeld in de richting Horeca (HBR) 
en je hebt kennis van werkvoorschriften zoals HACCP.  Cliëntgerichtheid heb je hoog in het 
vaandel staan en je beschikt over inlevingsvermogen. Je hebt affiniteit met de Indische en 
Molukse cultuur. Daarnaast werk je gestructureerd, ordelijk en hygiënisch en ben je flexibel 
inzetbaar. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
De functie is ingeschaald in FWG 15, zijnde € 1.592,10 tot € 2.131,18 bruto per maand bij een 
fulltime dienstverband, van de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Er wordt 
gewerkt in wisselende diensten van maandag tot en met zondag volgens rooster. Je krijgt in 
eerste instantie een tijdelijke aanstelling met daarbij het uitzicht op een vast dienstverband bij 
goed functioneren. 
 
Interesse? 
Heb je interesse in de door ons aangeboden functie? Stuur dan je sollicitatie met CV vóór 1 
november 2018 o.v.v. 2018-018b naar vacatures@raffyzorg.nl. Voor meer informatie over deze 
functie, kun je contact opnemen met Joyce Stoffelen, coördinator Voedingsdienst of met 
Patricia Dam, HR adviseur op telefoonnummer 076 – 522 5150. 
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