ECHOS Homes zijn laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare ontmoetingscentra met een regionale horeca- en
huiskamerfunctie voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Daarnaast zijn ECHOS Homes vanuit hun aard en
ligging ideale meeting points voor militairen en burgers, de krijgsmacht, het bedrijfsleven en de samenleving.

Voor ECHOS Home Havelte zijn wij op zoek naar:
Allround buffet/keukenmedewerker (m/v) op basis van oproep
Als allround
buffet/keukenmedewerker:






Ben je in staat om buffetwerkzaamheden
te verzorgen, zoals:
- Opnemen van bestellingen
- Serveren van bestellingen
- Verzorgen van kassawerkzaamheden
- Dekken, klaarzetten en afruimen van
tafels
Ben je in staat om keukenwerkzaamheden uit te voeren, zoals:
- Mise-en-place gereed maken
- Assisteren bij het bereiden van
maaltijden
Ben je zowel overdag als in de avonden
(door de week) beschikbaar (in overleg).

Kenmerken sollicitant:




Vriendelijke en gastvrij;
Flexibel;
Wonend in de regio Havelte.

Uniek:
Voor deze horecavacature geldt:
 In de weekenden is de vestiging gesloten;
 Met kerst en oud en nieuw zijn we
gesloten
 In de zomer zijn we drie weken gesloten
Dit heeft alles te maken met onze doelgroep
Defensie waar we de openingstijden op
afstemmen.

Waar ga je werken?
Je gaat werken in het ECHOS Home Havelte. Dit ECHOS Home ligt op de toegangsweg naar de
Johannes Postkazerne en onze gasten zijn dan ook veelal militairen en veteranen.
Je werkt in een team van zeven (parttime) medewerkers met een vestigingsmanager als
leidinggevende. De vestiging maakt onderdeel uit van een organisatie met zeven vestigingen in
Nederland en twee vestigingen in Duitsland en één in Litouwen. In Apeldoorn zit het hoofdkantoor.

Wat wij bieden:
Naast een gezellige en bijzondere werkomgeving en leuke collega’s:
Passend salaris in overleg;
8% vakantietoeslag;
Goede pensioenregeling;
Reiskostenvergoeding;
Opleidingsmogelijkheden.
-

Ben jij die flexibele en spontane medewerker die wij zoeken?
Solliciteer dan nu en stuur je reactie aan
ECHOS Home Havelte, t.a.v. de heer H. Mennink, Johannes Postweg 5, 7973 JB Darp (Havelte).
Of per mail naar havelte@echos.nl. Voor meer informatie over onze organisatie: bezoek onze
website www.echos.nl.

