Woonzorgcentrum Raffy en De Leystroom zijn een fusietraject gestart. De bedoeling
van dit traject is beide organisaties in 2019 samen te smeden tot 1 slagvaardige nieuwe
organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we
samen kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn
een belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de
organisatie als geheel.
Woonzorgcentrum Raffy is een zorginstelling die intramurale zorg levert aan Indische,
Molukse en Turkse ouderen. Daarnaast biedt Raffy thuiszorg aan in Breda en omgeving,
aan iedereen die extra verzorging en verpleging nodig heeft. Het waardevolle en
vertrouwde van de eigen cultuur wordt bij Raffy in ere gehouden.
Stichting De Leystroom is een kleinschalig verpleeghuis en biedt tevens thuiszorg in de
wijken Brabantpark en Heusdenhout in Breda. De Leystroom staat open voor mensen
van alle gezindten en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht, waarbij
“Aandacht voor gezondheid en geluk” centraal staat.
Voor het Grand Café van woonzorgcentrum Raffy zijn wij per direct op zoek naar een:

zelfstandig werkend

Gastvrouw / Gastheer Grand Café
32 uur gemiddeld per week
Wat ga je doen?
Je zorgt voor een prettige ontvangst van de gasten in het Grand Café, je neemt bestellingen op, je
serveert eten en drinken en je rekent af. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van diverse
bijeenkomsten en andere activiteiten, zowel qua vergaderruimte als de catering. Je zorgt ervoor
dat het Grand Café schoon en opgeruimd is. Je maakt dagelijks koffieautomaten schoon en
controleert koelkasten in het kader van voedselveiligheid. Je draagt zorg voor een goed
voorraadbeheer en bijbehorende administratie. Je coördineert de planning en de
werkzaamheden voor de vrijwilligers die in het Grand Café assisteren. Je informeert deze
vrijwilligers over de werkvoorschriften en ziet toe op een goede uitvoering hiervan. Je organiseert
regelmatig overleg met deze vrijwilligersgroep.
Wat vragen we van jou?
Je beschikt over een afgeronde MBO-niveau 3 opleiding, richting facilitaire dienstverlening of
horeca. Of je hebt het diploma zelfstandig werkend gastvrouw/gastheer op MBO niveau 3.
Je hebt ruime ervaring op het gebied van cateringwerkzaamheden en hebt kennis van HACCP. Je
hebt aantoonbare werkervaring in een coachende rol. Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden. Je hebt een flexibele houding en inzetbaarheid. Je bent gastgericht, hulpvaardig,
zelfstandig, initiatiefrijk en ondernemend. Je bent bereid om te werken in de weekenden en op
feestdagen. Omdat wij een zorginstelling zijn waar cultuur als een rode draad door het huis loopt,
is het van belang dat je jezelf kunt vinden in de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig
voelt bij een omgeving waarin we het waardevolle en vertrouwde van de Indische en Molukse
cultuur in ere houden. Indien nodig ben je tevens inzetbaar bij buurthuis Toma en
woonzorgcentrum De Leystroom.
Bij indiensttreding is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.

En wat bieden we je?
Een aanstelling voor 32 uur gemiddeld per week, voor de duur van een jaar met
uitzicht op een vast dienstverband. De functie is ingedeeld in FWG salarisschaal 30
(minimaal € 1.747,66 en maximaal € 2.468,58 bruto op fulltime basis) waarbij het
salaris afhankelijk is van eerder genoten opleiding en werkervaring. Verdere
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.
Solliciteren of vragen?
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV o.v.v.
vacaturenummer 2019-014 vóór 22 april 2019 naar vacatures@raffyzorg.nl
Voor meer informatie over deze functie, kun je contact opnemen met Joyce Stoffelen,
coördinator Voedingsdienst, via 076-5225150. Voor meer informatie over de
procedure kun je contact opnemen met Petra van Poppel, HR medewerker via 0765225150.
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