Stichting De Leystroom opereert vanuit een kleinschalige verpleegvoorziening en met
een klein thuiszorgteam in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Zij staat open voor
mensen van alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht. De Leystroom
is, samen met de wijk, in ontwikkeling en legt de nadruk op presentie, gemeenschapszin
en participatie. De missie van de instelling luidt: “Aandacht voor gezondheid en geluk”.
Woonzorgcentrum Raffy en Stichting De Leystroom zijn met ingang van 29 juni 2019
gefuseerd tot één organisatie Stichting woonzorgcentrum Raffy-Leystroom. Een
slagvaardige 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.
De Leystroom is per direct op zoek naar een:

Zelfstandig werkend Kok
Voor 20 tot 25 uur per week
Kern van de functies:
Als Kok bereidt je (dieet)maaltijden of delen hiervan. Je verricht daarnaast portioneringsen schoonmaakwerkzaamheden. Je signaleert en rapporteert storingen en/of gebreken
aan apparatuur. Daarnaast verzorg je controles in het kader van en houdt toezicht op de
naleving van de regels met betrekking tot de voedselveiligheid. Je ontvangt en
controleert goederen en plaatst bestellingen bij leveranciers. Ook kan er sprake zijn van
het serveren van maaltijden aan gebruikers (bewoners, cliënten, medewerkers en
bezoekers). Tot slot bereidt je (dieet)maaltijden voor onder andere thema avonden,
feesten en bijeenkomsten.
Vereiste functie-eisen:
Je bent in het bezit van het diploma Zelfstandig werkend kok, niveau 3. Je hebt enige
werkervaring binnen de horeca. En je bent bij voorkeur in bezit van actuele en geldige
certificaten voor sociale hygiëne en allergenen.
Vereiste vaardigheden en competenties:
Je kunt goed zelfstandig werken, je neemt initiatief, voelt je verantwoordelijk en zet de
bewoner, cliënt, medewerker en bezoeker op nummer één! Je bent gastvrij, geduldig,
hebt een flexibele houding en bent stressbestendig.
Wat bieden we je?
De aanstelling is voor gemiddeld 20 tot 25 uur per week (waaronder ook de weekenden),
voor de duur van 6 maanden. De functie Kok is ingedeeld in FWG 30. De daadwerkelijke
salariëring is afhankelijk van het opleidingsniveau en werkervaring van de kandidaat.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar
solliciteren@raffy-leystroom.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Emma van Beurden, Coördinator facilitaire zaken, telefoonnummer 06 12 85 02 31. Voor meer informatie over De Leystroom kun je kijken op onze website
www.deleystroom.nl. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

