
 

VACATURE Medewerker Restaurant – 12 uur per week  
Ben jij dienstverlenend en servicegericht ingesteld? Heb jij passie voor verzorgd 
eten en drinken? Kun je overzicht houden en een stapje harder lopen als het even 
wat drukker is? Houd je ervan om een gemoedelijke en gastvrije sfeer te creëren? 
Herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is 
deze functie wellicht wat voor jou! 
 
KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Wij zijn een zelfstandige organisatie die staat voor eigen regie, autonomie en 
ontwikkeling zowel voor de bewoner als de medewerker. Ons restaurant De Vertoeverij 
ontvangt bewoners, bezoekers en medewerkers. In De Vertoeverij vinden uiteenlopende 
bijeenkomsten en activiteiten plaats. Voor bewoners is er een winkel aanwezig.  
 
WAT GA JE DOEN? 
Samen met je team draag je zorg voor de verstrekking van dranken en maaltijden. Je 
portioneert maaltijden, bereidt en serveert gerechten van de kleine kaart. Je verricht 
werkzaamheden tijdens de openingstijden van de winkel. Je houdt het restaurant netjes en 
verzorgd. Je bent gastvrij, zorgt voor sfeer en je maakt dat bewoners, bezoekers en 
medewerkers zich snel thuis voelen. Je geeft aanwijzingen aan vrijwilligers en weekendhulpen. 
Je verricht indien nodig receptiewerkzaamheden. 
 
WIJ VRAGEN  
Een afgeronde opleiding dan wel werkervaring op het gebied van horeca, catering of 
gastvrijheid. Je bent flexibel inzetbaar zowel gedurende de werkweek als ook in de weekenden 
en op feestdagen (diensten variëren tussen 8.30 tot 19.30 uur). Je beschikt over een certificaat   
sociale hygiëne en HACCP. Gastvrij, proactief en positief zijn kwaliteiten die je meebrengt.   

 
WIJ BIEDEN  
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met vooruitzicht op een vast 
dienstverband. Je salaris is conform de CAO VVT schaal 20 (min. € 1.714,- tot max. € 2.265,-). 
Je werkt in wisselende diensten zowel overdag als in het weekend en op feestdagen.  
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Janette Lengkeek, 
personeelsadviseur, via tel. nummer 0161-458010. 
 
SOLLICITATIE 
Je sollicitatiebrief en CV mail je naar: werkenbij@stfranciscus.nl 
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