
MEDEWERKER SPOELKEUKEN 38 UUR

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Om ons keukenteam bij Nielz te versterken zoeken wij per direct een spoelkeukenmedewerker 
voor 38 uur per week.

Ben je van maandag tot en met vrijdag overdag beschikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur? 
Vind je het leuk om in de horeca te werken en ben je 18 jaar of ouder? Dan is deze functie 
misschien iets voor jou!

HET BEDRIJF
Al 18 jaar 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 gebruikmaken van 
Nielz café / restaurant als vergaderlocatie. Ook verzorgen wij catering bij bedrijven. Onder aan-
voering van eigenaar Niels Mulder en zijn leidinggevende team werken op dit moment ongeveer 
70 mensen aan een optimale beleving voor onze gasten. Onze missie is het samenbrengen van 
kwaliteit en gastvrijheid.
 
HET TEAM
Het spoelkeukenteam bestaat op dit moment uit 6 medewerkers waaronder 5 oproepkrachten en 
1 fulltime medewerker. De komende tijd wordt het team uitgebreid. 

DE FUNCTIE
Als medewerker spoelkeuken zorg je ervoor dat de vuile vaat zorgvuldig wordt gereinigd en 
bovendien op de juiste plaats terecht komt, zodat onze gasten weer kunnen eten van een schoon 
servies. Je werkt tijdens je dienst veel alleen. Op drukke dagen zal er hulp bijkomen. Dit geldt 
ook voor vakantieperiodes. Begin 2018 is de spoelkeuken compleet gerenoveerd. Je werkt met 
de nieuwste machines.
Naast je eigen werkzaamheden steek je als het nodig is ook je handen uit de mouwen voor an-
dere afdelingen. Je zorgt dat de spoelkeuken goed wordt afgesloten aan het einde van de dag 
zodat je collega de volgende dag met een schone lei kan beginnen. Eigen inbreng en initiatief 
voor een betere ontwikkeling tijdens het proces wordt zeer gewaardeerd.

WAT WIJ VRAGEN:
• Je bent (het liefst) op korte termijn beschikbaar;
• Je bent een echte teamplayer en stressbestendig;
• Je bent enthousiast en niet bang om de handen uit de mouwen te steken;
• Je vindt het leuk om in de horeca te werken (ervaring is niet vereist, maar een flinke dosis 
      positieve energie is van harte welkom!);
• Je bent minimaal 18 jaar oud en je bent beschikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 

uur tot 17.00 uur;
• Je bent betrokken bij de organisatie en hebt passie voor de horeca;
• Je vindt het stiekem leuk om mee te blèren met quilty pleasures;);)

WAT BIEDEN WIJ?
• Werken in een dynamisch en gezellig team, kortom…lot’s of fun!;)
• Een duidelijk rooster- en planningsysteem, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden kan 

worden met sport en school. Je hebt de mogelijkheid om zelf je beschikbaarheid in te voeren;
• Salaris volgens Horeca CAO Koninklijke Horeca Nederland;
• Je hebt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en door te groeien in een professioneel 

bedrijf;
• Een duidelijke en gestructureerde bedrijfscultuur;
• Gezellige (online ) personeelsborrels;

GEÏNTERESSEERD?
Zie jij jezelf al werken bij Nielz cafe/ restaurant, aarzel dan niet en solliciteer! Stuur een korte, 
maar heldere motivatie en een actueel C.V. naar simone@nielz.nl en misschien word jij onze
 nieuwe collega. Als je nog vragen hebt over deze functie neem dan contact op met Simone Adry 
via simone@nielz.nl

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!


