Knutseltopper gezocht!
Vind jij het leuk om met kinderen creatief aan de slag te gaan? Heb je ervaring met
het werken met kinderen?
Lees dan verder…

Het bedrijf
Al meer dan een decennium zijn wij een begrip in Almelo en omstreken. Wekelijks
ontvangen wij duizenden gasten die komen genieten van een heerlijke lunch, een
diner of van een kopje koffie met gebak. Bij ons worden vele feesten en partijen
georganiseerd en daarnaast kunnen gasten gebruik maken van Nielz cafe /
restaurant als vergaderlocatie. Tevens verzorgen wij catering bij gasten thuis of bij
bedrijven. Onder aanvoering van eigenaar Niels Mulder en zijn leidinggevende team
werken er ruim 90 medewerkers aan een optimale beleving voor onze gasten. Onze
missie is het samenbrengen van kwaliteit en gastvrijheid.

De functie
Voor een aantal zondagen per maand zoeken wij iemand die het leuk vind om leuke
activiteiten te verzorgen voor de kinderen die bij Nielz op bezoek komen.
Vind je het leuk om zelf activiteiten en thema’s te bedenken? En heb je ervaring met
het werken met kinderen? Dan is dit een super uitdaging voor jou!
Het gaat om 3 zondagen per maand tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
Mocht de interesse er zijn dan kan deze functie ook gecombineerd worden met
andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de bediening of in de afwas.

Wat vragen wij?
! Je hebt ervaring met het werken met kinderen op een veilige manier;
! Je hebt een geldig E.H.B.O. certificaat;
! Je kunt een Verklaring Goed gedrag overleggen;
! Je bent minimaal 18 jaar oud;
! Je bent creatief.

Wat bieden wij?
! Een jong, dynamisch en gezellig team, kortom… lot’s of fun!;
! Je krijgt de ruimte en vrijheid om zelf kinderthema’s te bedenken;

! Een duidelijk rooster- en planningsysteem, waarbij wij zoveel mogelijk rekening
kunnen houden met sport en school (dit kun je zelf allemaal aangeven in het rooster);
! De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en door te groeien in een professioneel
bedrijf;
! Duidelijkheid en een gestructureerde organisatie;
! Aantrekkelijke extra’s zoals personeelskortingen en -borrels en natuurlijk
fantastische collega’s.
!Salaris volgens horeca CAO

Geïnteresseerd?
Zie jij jezelf al werken bij Nielz cafe / restaurant, aarzel niet en solliciteer! Vul het
sollicitatieformulier in op onze website www.nielz.nl en misschien word jij onze
nieuwe collega. Mocht je nog vragen hebben over deze functie neem dan contact op
met Simone Adry via simone@nielz.nl
We zien ernaar uit je te ontmoeten!

