VACATURE CATERINGMEDEWERKER
3,5 uur per dag, 5 dagen in de week

Leo zoekt voor 17,5 uur per week een veelzijdige
culinaire kookgoeroe met excellente
cateringcapaciteiten
LOCATIE: Katwijk aan Zee
Wie zijn wij?
Wij zijn Leo op het werk!. Leo staat voor Lekker, Eerlijk en Ongecompliceerd. Als professionele
cateringorganisatie verzorgt Leo op het werk! dagelijks met veel passie en plezier de lunch bij onze
opdrachtgevers. Met onze persoonlijke aandacht en flexibiliteit weten we onze opdrachtgevers,
lunchgebruikers en teamleden elke dag weer te verrassen.
Wie ben jij?
Als cateringmedewerker bij Leo op het werk! kun je plannen als de beste, werk je lekker door en ben je
creatief. Je vindt het leuk om dagelijks voor je gasten een lekkere lunch klaar te maken en je bent ook
creatief in het samenstellen van de weekmenu’s. Jij weet je lunchgasten iedere dag weer te verrassen met
de lunch. Jij bent een persoon die elke dag het beste in jezelf naar boven haalt. Daarnaast beschik je over
een gastvrije instelling en heb je oog voor detail. Als laatste houd je je aan de regels en voorschriften voor
veilig en hygiënisch werken.
Wat ga je doen?
Je verzorgt dagelijks een perfect georganiseerde lunch en houdt de administratie van de locatie bij. Ieder
onderdeel van de lunch valt daarmee onder jou verantwoordelijk: van het snijden van de groenten en het
afbakken van het brood tot de presentatie van de producten op de counter, de temperatuurregistratie, het
afrekenen met de lunchgasten, de schoonmaak van de keuken, het bestellen van de boodschappen en het
bedenken van het menu voor volgende week.
Wat wij jou bieden?
In onze groeiende onderneming werk je samen met fijne teamleden en krijg je begeleiding en persoonlijke
aandacht van je teamcoördinator. Wij vinden jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk, bij Leo blijf je
constant leren. Wij bieden jou diverse e-learnings om je kennis bij te schaven, er zijn diverse workshops
waaraan je deel kunt nemen en het intranet van Leo biedt een scala aan nuttige informatie, waar je zelf
ook aan bij kunt dragen! Daarnaast bieden we jou een salaris conform de catering CAO en
reiskostenvergoeding.
Wil je onderdeel worden van Leo’s team? Dan:
• verzorg je bij onze opdracht gever in Katwijk aan Zee dagelijks een verrassende en lekkere lunch;
• ben je 17,5 uur per week (maandag t/m donderdag, 17:30 – 21:00 uur en op vrijdag van 15:30 – 19:00
uur) het visitekaartje van zowel Leo als de lunchlocatie;
• ben je een enthousiaste medewerker: flexibel, proactief en ondernemend;
• heb je voedselveiligheid hoog in het vaandel staan en werk je volgens de HACCP-richtlijnen.
Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met:
E hrm@leoophetwerk.nl
T 023-8100105
Wij kijken uit naar jouw reactie!

