
 
Heb jij gastvrijheid en service hoog in het vaandel staan? En ben je op zoek naar een leuke, 

uitdagende baan? Stichting Samen Zorgen is op zoek naar nieuwe collega's! 

Werkomgeving 

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.  

Voor het team Voeding en Gastvrijheid zoeken wij met ingang van half november een enthousiaste en 

representatieve:   Gastvrouw/-heer, voor gemiddeld 16 uur per week 

Kern van de functie is het gastvrij ontvangen van bezoekers en het uitserveren van dranken en 

maaltijden in de restaurants van Liefkenshoek en De Hoge Hof. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

 Bedienen van gasten 

 Regenereren van maaltijden volgens maaltijdafspraken en volgens wensen van gasten 

 Adviseren van de cliënten en gasten bij de maaltijden en diëten 

 Werkzaamheden in de winkel 

 Zorgdragen voor een gevoel van gastvrijheid en sfeer 

 Overige voorkomende werkzaamheden 

Vereisten: 

 Bij voorkeur in het bezit van een afgeronde middelbare opleiding, of aantoonbare kennis 

door ervaring; 

 Bij voorkeur diploma sociale hygiëne en kennis van HACCP; 

 In teamverband kunnen werken; 

 Positieve uitstraling en goede communicatieve vaardigheden; 

 Kennis en ervaring in de horeca; 

 Accuraat en gastgericht 

Wat bieden wij: 

Deze functie is ingedeeld in FWG 25 van de CAO VVT. 

 

Informatie? 

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Pieter Paul van den Heuvel , 

teamleider voeding en gastvrijheid, tel.: 026-4722214. 



Reageren: 

Stuur je brief en curriculum vitae naar: e.maassen@stgsamenzorgen.nl. Je reactie zien wij graag voor 

21 oktober a.s. tegemoet. 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 24 oktober a.s.  

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