
  
Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste 

levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van 

familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele 

medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en De 

Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er vanuit 

kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in Herveld-Andelst, Zetten, Indoornik, 

Randwijk, Heteren en Driel 

 

Met ingang van medio november 2019 zijn wij voor het team Voeding en Gastvrijheid op zoek naar 

een nieuwe collega:  

Keukenmedewerker, gemiddeld 17 uur per week   
Als keukenmedewerker ben je verantwoordelijk voor het portioneerproces van de warme 

maaltijden. Je maakt bestellingen gereed en draagt er zorg voor dat ze op de juiste afdelingen of 

locaties terecht komen. Tevens zorg je voor een schone en hygiënische (afwas)keuken en ondersteun 

je collega’s bij diverse andere werkzaamheden, zoals het bijhouden van de magazijnvoorraad van 

levensmiddelen en het controleren daarvan op houdbaarheidsdatum. Daarnaast assisteer je de koks 

bij het (voor)bereiden en assembleren van de voedingscomponenten.  

  

Je werkt volgens een rooster, gemiddeld drie dagen per week. De werkdagen zijn van maandag  

t/m zondag.   

  

De werktijden zijn:  

• maandag/vrijdag tussen 11.00 uur en 18.00 uur   

• dinsdag/donderdag/zaterdag tussen 7.30 uur en 15.00 uur  

• woensdag tussen 11.00 uur en 19.30 uur  

• zondag tussen 11.00 uur en 14.30 uur  

• 1x per 4 weken werk je op vrijdag tussen 17.00 uur en 19.30 uur.   

  

 Functie-eisen:  

• Je beschikt over een VMBO werk- en denkniveau;  

• Je hebt kennis van de hygiënevoorschriften conform HACCP en ervaring in het gebruik  van 

de benodigde apparatuur;  

• Je kunt goed zelfstandig werken;  

• Je bent bereid om op beide locaties te werken.   

• Je bent in het bezit van rijbewijs B;  

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent jezelf in  én 

handelt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht  

  

Wat bieden wij:  

Het betreft een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar. Deze functie is ingedeeld in FWG 15 van de 

CAO VVT. Je komt te werken in een organisatie die sterk in beweging is en die ruimte voor 

ontplooiing biedt.  

  

 

 



 

Bij interesse in deze vacature:  

Voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Pieter Paul van den Heuvel, 

teamleider voeding en gastvrijheid, via telefoonnummer 026-4722214.   

  

Reageren:  

Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV vóór 28 september a.s. naar 

solliciteren@stgsamenzorgen.nl  

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 3 oktober a.s.   

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
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