WerkPro ontwikkelt en ontplooit in Noord Nederland activiteiten voor doelgroepen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Alle activiteiten zijn bedrijfsmatig opgezet en leveren een bijdrage
aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en
uitstroom naar werk. Als betaald werk (nog) niet aan de orde is, heeft WerkPro een breed aanbod
van participatie en dagbesteding. De organisatie telt ongeveer 250 medewerkers.

Binnen het bedrijfsonderdeel Horeca van WerkPro is bij Eeterie de Globe een vacature
voor een:

Kok / Werkbegeleider
(16-24 uur)
De Eeterie
Eeterie de Globe is gehuisvest op een unieke locatie in Groningen, achter de Der Aa-Kerk op
het A-Kerkhof. De Globe bevindt zich in het pand van de vereniging Humanitas.
De Globe is van maandag tot en met zaterdag geopend van 12.00 tot 15.00 uur voor de
lunch en van 17.00 tot 20.00 uur voor warme maaltijden. Er worden dagelijks 3 verschillende
en verse maaltijden geserveerd. De kaart is internationaal en u zult er elke dag opnieuw een
variatie vinden aan creatieve, betaalbare gerechten: een hoofdmaaltijd kost € 7,75 of € 9,00.
Er eten tussen de 60 en 90 gasten per dag.
Eeterie de Globe is een bijzondere eetgelegenheid. De bedrijfsvoering wordt onder
professionele begeleiding helemaal uitgevoerd door mensen met afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt, vrijwilligers, deelnemers met een zorgindicatie en stagiaires. Daarnaast is
Eeterie de Globe een belangrijke ontmoetingsplaats voor diverse groeperingen uit de
Groninger samenleving.
Doel van de functie
Als Kok/Werkbegeleider geef je werkbegeleiding aan de deelnemers bij de verschillende
werkzaamheden die worden verricht. Je draagt mede zorg voor een goede werksfeer door
kaders, randvoorwaarden en voldoende bezetting te creëren waardoor de continuïteit en
kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Je helpt ook mee met de reserveringen,
bestellingen, roostering, facturatie, kasboeken, deelnemersregistratie, etc.
Werkzaamheden
Als Kok/Werkbegeleider:
 stuur je de medewerkers aan en motiveer je deze
 ben je in staat om mensen vakvaardigheden bij te brengen
 zorg je voor een prettige werksfeer en werk je mee waar nodig
 verricht je diverse administratieve taken ten aanzien van het project
 run je zelfstandig de keuken en de bediening met behulp van werknemers/deelnemers
 draag je zorg voor de menuvoering, de bestellingen en de HACCP
 draag je zorg voor een positief bedrijfsresultaat van het restaurant

Gewenst profiel
Als Kok/Werkbegeleider:
 heb je meerjarige ervaring als zelfstandig werkend kok
 heb je kennis en ervaring in het werken met mensen met grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Je hebt een coachende stijl van leidinggeven.
 ben je in het bezit van het diploma leermeester of ben je bereid dit te behalen
 begrijp je dat het werken op onregelmatige tijden plaats zal vinden
 ben je in het bezit van het diploma (of heb je tenminste kennis van) SVH, BHV en
HACCP
 heb je de sociale vaardigheden die je nodig hebt voor omgang met de doelgroep en
omgang met de bezoekers.
 kun je goed met een computer overweg om invulling te geven aan alle noodzakelijke
backofficetaken zoals deelnemersregistratie, mailverkeer, bestellingen, etc.
De vacature is een functie binnen het bedrijfsonderdeel Horeca, waarbinnen de projecten
Simplon Jongerenhotel, Eeterie De Globe, en Wijkhotel Stee in Stad zijn opgenomen. Deze
functie zal voornamelijk worden ingevuld vanuit Eeterie De Globe, maar inzet binnen de
andere projecten behoort ook tot de mogelijkheden.
Informatie
Als je vragen hebt over deze functie, kun je contact opnemen met Janita Löhr op woensdag,
donderdag en vrijdag tussen 16.00 en 17.30 uur op telefoonnummer 06-27349896.
Arbeidsvoorwaarden
Salariëring conform CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,
schaal 6.
De inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring tussen € 2.107,- en € 3.016,- bruto
(op basis van een fulltime dienstverband).
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 8 maand van 1 januari 2018
tot 1 september 2018.
Geïnteresseerd?
Je kunt je sollicitatiemail en Curriculum Vitae per mail sturen aan pz@werkpro.nl
Je sollicitatiemail dient uiterlijk 3 december door ons ontvangen te zijn.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 7 december.
Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen is het voor deze functie
een vereiste dat er bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd kan
worden.

