Vacature: (Semi) zelfstandig werkende kok
Campus
Functienaam

(Semi) zelfstandig werkende kok Soort
Campus

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag en werktijden zijn van 15:00 en 20:15 uur.
Omschrijving
Voor onze Locatie Gemini, zijn we per per direct op zoek naar een enthousiaste (semi) zelfstandig
werkend kok met passie voor koken en met een sterke drijfveer om dagelijks te streven naar perfectie.
Taken en verantwoordelijkheden:
• je draagt verantwoordelijkheid voor het zelfstandig draaien van de avondopenstelling waarbij een
drietal warme gerechten worden aangeboden volgens menucyclus;
• je bent verantwoordelijk voor het naleven van de HACCP regels in de keuken;
• je draagt zorg voor de juiste opslag en verwerking van de diverse producten;
• je bent creatief en denkt mee met het ontwikkelen van een nieuwe menucyclus.
• je bent ook inzetbaar op andere locaties op het TU/e terrein;
LET OP: de TU/e brengt per gewerkte dag 2,00 parkeerkosten in rekening.
Vereiste competenties
Functie eisen:
• je hebt passie voor alles wat te maken heeft met “food”;
• je bent flexibel in werktijden;
• je hebt een hands on mentaliteit en weet van aanpakken.
Competenties:
• flexibel;
• team player;
• vakbekwaam;
• stressbestendig;
• gastvrij;
• goede communicatieve vaardigheden.
Wij bieden eenn marktconform salaris als zelfstandig werkend kok in de Horeca CAO
Gezien de werktijden worden kandidaten 45+ zeker gevraagd te reageren.

Indien je interesse hebt, graag je cv en motivatie mailen naar m.wellerd@eindhoven.nl

Vacature: Afwasser/schoonmaakmedewerker
Functienaam

Afwasser/schoonmaakmedewerker Soort

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme

Status

Open

Accountmanager

Marianne Wellerd

Profiel
Type

Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Afwasser/schoonmaakmedewerker
Ben je een echte aanpakker, een teamplayer en ben je fysiek sterk? Ben je het zat om thuis te zitten en
wil je aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Voor onze opdrachtgever in Eindhoven in de bedrijfscatering zijn wij op zoek naar afwassers. In deze
functie ben je werkzaam in de spoelkeuken. Je zorgt ervoor dat alles er picobello uitziet. Ook het
schoonmaken van de keuken en/of restaurant kan tot jouw takenpakket behoren. Daarnaast assisteer
je bij het transport van goederen. In deze functie ben je continu in touw; daarom zoeken wij een sterk
persoon.
De werktijden liggen tussen 11.30 - 15.00 uur. Wij hebben 1 vacature voor 3 dagen per week (9 uur) en
1 vacature voor 4 dagen per week (12 uur).
Wie ben jij?
Voor deze functie heb je geen specifieke opleiding nodig, werkervaring in een soortgelijke functie is
mooi meegenomen. Tevens voldoe je aan het volgende profiel:
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Met het oog op de voedselveiligheid is het belangrijk dat je zorgvuldig en hygiënisch werkt;
• Je bent een echte teamplayer;
• Je hebt een goede conditie en bent bereid om fysiek zwaardere werkzaamheden uit te voeren;
• Je bent stressbestendig;
• Je kan goed omgaan met piekbelasting.
Soort dienstverband: Deeltijd
Als je interesse hebt dan kun je je cv en korte motivatie mailen naar m.wellerd@eindhoven.nl

Vacature: Bediening Boulevaard Zuid (15 upw)
Functienaam

Bediening Boulevaard Zuid (15
upw)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een restaurant&lunchroom in Eindhoven (Stratum) zijn wij met SPOED op zoek naar een
medewerker bediening voor 15 uur per week
Belangrijk is dat je jezelf voor langere tijd wil binden aan deze werkgever. Er worden Amerikaanse
gerechten geserveerd bij dit restaurant en ze maken alles zelf en vers.
Eisen:
- enige ervaring in de bediening
- Bereid zijn avond en weekenden te werken (2 dagen in het weekend t.w. vrijdag en/of zaterdag en/of
zondag) werktijden tot maximaal 22.00 uur.
- stressbestendig en hard kunnen werken
- klantgericht
- meedenken met de zaak
- beheersing van de Nederlandse taal
Wat bieden ze?
- contract voor 7 maanden
Heb je ervaring in de horeca in de bediening en heb je interesse? Mail dan je CV mét motivatie naar
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Bezorger computers
Functienaam

Bezorger computers

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Apaflow is gespecialiseerd in computer reparatie's. Deze computerspecialist is al jarenlang actief en
heeft ook een winkel.
Apaflow zoekt een enthousiaste medewerker die computers ophaalt en na reparatie weer terug
bezorgd en tevens bestellingen wegbrengt. In het kader van de bestrijding van jeugdwerkeloosheid is
men op zoek naar een kandidaat voor 27 jaar.
Vereist : enthousiast en uiteraard in het bezit van een rijbewijs en enige rijervaring.

Vacature: Bijeenkomst horeca en detailhandel
Functienaam

Bijeenkomst horeca en
detailhandel

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Laatste wijziging

Omschrijving
Bijeenkomst horeca/ detailhandel
Interesse in een baan in de horeca of in de detailhandel?
Meld je dan nu aan voor onze horeca/detailhandel bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst wordt o.a. aandacht besteed aan:
• wat houdt het werken in de horeca of in de detailhandel precies in
• welke eisen worden gesteld
• om welke concrete bedrijven gaat het
• openstaande vacatures

Wanneer: donderdag 6 april Tijd: 14.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Rooijakkersstraat 2 B

Heb je belangstelling?
Meld je dan aan bij Susanne Baudoin van het werkgelegenheidsteam.
s.baudoin@eindhoven.nl

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Vacature: Catering dagdienst / horeca medewerker
Functienaam

Catering dagdienst / horeca
medewerker

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Social return

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Gasten verwennen met een goede lunch? Dat doen we in deze restaurants waar geen dag hetzelfde is.
In Eindhoven (ASML, DAF) hebben wij mogelijkheden voor een flexibele Horeca medewerker die op
verschillende locaties inzetbaar is. Soms ter ondersteuning bij extreme drukte, soms ter vervanging
van een zieke of bij afwezigheid van een collega.
Wat ga je doen?
Je verzorgt verschillende maaltijden, je wordt ingezet op de banqueting of het verzorgen van
vergaderservices. En het is mogelijk dat je wordt ingezet in de koffiecorners of in de spoelkeuken.
Kortom, jij zorgt ervoor dat het jouw gasten aan niets ontbreekt en dit altijd met een grote glimlach op
je gezicht!
Deze vacature past in het beleid van het ministerie van SZW dat mede is gericht op de bestrijding van
werkloosheid onder de doelgroepen Wajongers en kandidaten met een bijstandsuitkering. Wij nodigen
kandidaten uit deze doelgroepen van harte uit om te solliciteren op deze functie.
Wat vragen wij van je?
Je hebt geen speciale opleiding nodig. Wel is het een vereiste dat je ervaring hebt in de omgang met
gasten en bij voorkeur in de horeca en/of catering. Daarnaast voldoe je aan de volgende punten;
•Je hebt een netjes en verzorgd voorkomen. Je kunt goed zelfstandig en onder druk werken en bent in
staat om zelf prioriteiten te stellen;
•Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse (en Engelse) taal;
•Je hebt een goede conditie en bent bereid om fysiek zwaardere werkzaamheden uit te voeren;
•Je bent 4 à 5 dagen in de week tussen 07.00 en 18.00 uur beschikbaar en je hebt geen probleem om
incidenteel te werken in de weekenden en avonden.
Wat krijg je hiervoor terug?
•Een afwisselende baan voor 15 uur per week (op basis van 5 dagen per week);
•Leuke collega's;
•Een salaris tussen de € 10,00 - € 10,35 bruto per uur;
•Reiskostenvergoeding bij > 10 km woon- werkverkeer;
•Bij goed functioneren kans op een vaste baan.
Interesse, laat het ons z.s.m. weten door je cv met korte motivatie te mailen naar
matchingsunit@eindhoven,nl

Vacature: Cateringmedewerker productie
Functienaam

Cateringmedewerker productie

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Social return

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor de locatie de Run in Veldhoven zijn wij op zoek naar een:
Cateringmedewerker productie voor 15 uur per week.
Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en werktijden zijn van 05:00 tot en met 11:00 uur.
Voor deze functie is affiniteit met eten en drinken een must.
Ben je flexibel inzetbaar weet je van aanpakken dan is dit de functie voor jou!
Taken : De werkzaamheden zijn broodjes maken voor een bepaalde locatie in de regio Eindhoven.
Iedere medewerker krijgt een eigen bestellijst met een bijbehorend stickervel. Het is de bedoeling dat
je vanaf deze lijst gaat werken en op deze manier de bestelling gaat maken. Er wordt gewerkt in
charges met kleurcodes en met temperatuurslijsten.
Het is de bedoeling dat je een wekkertje zet voor een half uur.
In dat half uur maak jij broodjes met beleg.
Als het half uur om is ga je temperaturen en de broodjes in de koeling zetten.
Daarna ga je weer verder met de volgende charge.
Daarnaast heb je nog de nodige schoonmaak werkzaamheden.
- Stressbestendigheid
- Bereid om vroeg te beginnen 5 uur in de ochtend
- No nonsens mentaliteit
- Snel,efficiënt en netjes kunnen werken.
- Goede beheersing Nederlandse taal
- Goed kunnen rekenen ivm de hoeveelheid broodjes.
Indien je geïnteresseerd bent kun je je cv en korte motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Crewlid 20 tot 25 uur per week
Functienaam

Crewlid 20 tot 25 uur per week

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Wil jij eens ervaren hoe het is om fastfood medewerker te zijn?
Wij zijn op zoek naar kandidaten die bereid zijn om eens een dagje mee te draaien in het team. Hierna
kun je zelf beoordelen of het werk in de keuken, aan de counter en in de lobby iets voor je is.
Belangrijke informatie voor degene die op zoek zijn naar een vaste baan. Na twee jaar zijn er zeker
mogelijkheden om voor onbepaalde tijd aan deze werkgever verbonden te blijven.
Jong en oud wordt gevraagd om te reageren. Je werkt in roosterdiensten die 3 weken vooraf bekend
worden gemaakt zodat je hier rekening mee kunt houden.
Leren voor later
In je baan ontmoet je bovendien veel verschillende mensen, wat niet alleen leuk maar ook leerzaam is.
Je ontwikkelt zo je communicatieve vaardigheden en leert jezelf presenteren. Daarnaast ervaar je hoe
je met een goed ingespeeld team tot de beste prestaties komt en leer je ook bij onverwachte zaken je
hoofd koel te houden. Allemaal eigenschappen waarvan je de rest van je leven plezier hebt.
Afwisselend werk
Als Crewlid help je het ene moment gasten aan de counter, dan weer bak je Hamburgers of Franse
Frietjes in de keuken of geef je bestellingen mee bij de drive in. Samen met je team zorg je ervoor dat
alles goed verloopt en elke gast snel geholpen wordt. Door je flexibele werktijden kun je je baan prima
combineren met je opleiding (BBL), ander werk of je vaste sportavond. Als je liever niet in het weekend
werkt is het mogelijk om alleen door de week te werken.
Laat ons zsm weten en mail naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep Facilitair medewerker
Functienaam

Doelgroep Facilitair medewerker Soort

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Social return

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Deze vacature is bestemd voor de Doelgroep
Hendriks Hoteldiensten is facilitair dienstverlener voor Koningshof te Veldhoven, de bushalte is voor de
deur. In de housekeeping is men druk met het schoonmaken van de hotelkamers waarbij het heel
belangrijk is dat de minibars gevuld blijven en de toiletspullen aangevuld worden (zeepjes e.d.) men
heeft hiervoor een speciale functie gecreëerd.
Werktijden : minimaal 10 uur per week, dagen in overleg maar in ieder geval altijd op maandag en
woensdag. Werktijden vanaf 09.00 uur tot 14.00 uur.
Uitbreiding van uren is mogelijk (15 tot 20 uur per week). Voorkeur voor een kandidaat die ook flexibel
inzetbaar is en in roosterdienst ook af en toe vanaf 7.30 uur kan beginnen.
Vanuit het centrale magazijn worden bestellingen verzameld, deze worden verdeeld over de
werkkasten (11 stuks), de karren worden vanuit hier bevoorraad (bolderkar en een serveer kar).
Hiermee kunnen de minibars nagelopen worden, inhoud controleren op THT (houdbaarheid), waar
nodig aanvullen. Veel (trappen) lopen en tillen. Fysiek zwaar werk (vooral de dozen uit het magazijn)
vandaar de voorkeur voor een man.
Aanvullend zou men op termijn ook bedden op kunnen maken.
Indien je kandidaten hebt voor deze vacature graag contact opnemen met Marianne Wellerd of Geertje
Vogels. CV en motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep Kwaliteit- en verkoop
medewerker/cassiere (doelgroep)
Functienaam

Doelgroep Kwaliteit- en verkoop Soort
medewerker/cassiere (doelgroep)

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Social return

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
De bekendste supermarkt van Nederland is op zoek naar kandidaten uit de doelgroep voor diverse
functie's:
Kwaliteitsmedewerker, verkoop medewerker, medewerker verkoopklaar en cassiere.
Men heeft oog voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via de zogenaamde
Wajong/Doelgroep regeling kan deze groep aan het werk. Het inwerken en begeleiden verdient een
eigen aanpak, daarom hebben ze opleidingsmodules opgezet waarbij het niveau van het werk aansluit
op de capaciteiten van de medewerker.
Albert Heijn Informatie Markt : maandag 14 november
Maandelijks vinden er speeddates plaats en kun je alles vragen wat je wilt weten, daarna vindt er een
rondleiding plaats in een van de supermarkten. Je ontmoet dan medewerkers die aan het werk zijn en
daar kun je ook weer alles aan vragen.
Voor een uitgebreide functie omschrijving kun je bij Marianne of Geertje terecht. Indien je deel wil
nemen aan de speeddate horen wij dat graag. Je cv en korte motivatie kun je mailen naar
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep LKS Verkoopmedewerker
Brandevoort
Functienaam

Doelgroep LKS
Soort
Verkoopmedewerker Brandevoort

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor Jumbo in Brandenvoort zijn wij op zoek naar kandidaten met LKS (Doelgroep verkalring is niet
verplicht)
Afstand : Jumbo is tegenover het station in Brandevoort !
Als verkoopmedewerker DKW (droog- en kruidenierswaren en diepvries) maak je het onze klanten voor
100% naar de zin. Samen met je collega's stel je de klanten centraal en doe je je uiterste best om hun
wensen te vervullen. Je zorgt dat er altijd voldoende producten aanwezig zijn. Dat ze perfect
gepresenteerd worden. En dat je weet wat elk product inhoudt.
Werkzaamheden: lossen van rolcontainers uit de vrachtwagen, sorteren goederen in het magazijn,
vakkenvullen.
Bij interesse graag je cv met korte motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep medewerker broodjeszaak
Ekkersrijt
Functienaam

Doelgroep medewerker
broodjeszaak Ekkersrijt

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Social return

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Medewerker uitgifte bij een broodjes zaak aan het Meubelplein Ekkersrijt.
Met een gezellige uitstraling richt de lunchroom zich op bezoekers van het retailpark en biedt een groot
gevarieerd assortiment.
Functieomschrijving:
Als medewerker uitgifte verricht je alle voorkomende werkzaamheden. Je taken zijn zeer veelzijdig. Je
werkt in de keuken (smeren van broodjes en maken van diverse lunchgerechten), aan de counter,
houdt de gastenruimtes netjes, je bent verantwoordelijk voor de kassawerkzaamheden en
spoelwerkzaamheden. Werkdagen zijn van maandag t/m zondag en op feestdagen. Het aantal uren en
de diversiteit in taken wordt in overleg en naar vermogen afgestemd.
Functie-eisen
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt je gekoppeld aan een werkbegeleider. De volgende
vaardigheden zijn gewenst: voldoende mate van flexibiliteit, gastvriendelijk, je kunt werken in
teamverband en bent hygiënebewust. In verband met de samenstelling van het team gaat de voorkeur
uit naar een vrouwelijke kandidate.
Overige
Bij een goede match zijn er mogelijkheden tot het volgen van een opleiding. Hierbij kan worden
gedacht aan een intern opleidingsprogramma en, eventueel op later moment, een MBO niveau 2
opleiding Fast-service medewerker. Gedurende onderstaande tijden kun je worden ingezet;
Maandag 11:30 - 18:00, Dinsdag 10:00 - 18:00, Woensdag 10:00 - 18.00- Donderdag 10:00 - 18:00,
Vrijdag 10:00 - 21:00 Zaterdag 10:00 - 18:00
Zondag 11:30 - 18:00
Heb je een doelgroepverklaring LKS dan kun je je cv en korte motivatie mailen naar
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep Vulploegmedewerker (VSO
pro)
Functienaam

Doelgroep Vulploegmedewerker
(VSO pro)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Social return

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor twee supermarkten in Eindhoven (Victoriapark en Ardechelaan) zijn wij op zoek naar VSOpro
kandidaten voor aangepaste werkzaamheden.
Het betreft een pilot waarbij jongeren kunnen rekenen op een goede begeleiding !!!!!!!
Taken: Vakkenvullen en ervoor zorgen dat de winkel er opgeruimd uitziet.
Uitgebreide omschrijving:
Aanvullen van diverse artikelgroepen, rekening houdend met richtlijnen en
voorschriften inzake presentatiewijze (pallet, tray, display), gebruik van
hulpmiddelen, vullijn, prijs, assortiment, first in first out, grijphoogte, ongestoorde klantenstroom,
hergebruik van verpakkingsmateriaal e.d. Opbouwen van displays op de door direct leidinggevende
aangegeven plaats en manier van presenteren. Signaleren en doorgeven van eventuele ontstane breuk
tijdens het bijvullen. Zonodig herstellen van breukschade.
Signaleren en doorgeven van eventuele overschrijdingen van de uiterste verkoopen THT-data. Op
verzoek verwijderen van de desbetreffende artikelen. Afvoeren van restvoorraden naar magazijn en
deze op ordelijke en overzichtelijke wijze opslaan. Zonodig verwerken van in magazijn aanwezige
restvoorraad. Verrichten van diverse overige werkzaamheden ten behoeve van een ordelijk
winkelbeeld, zoals:
• opruimen van papier plastic, karton e.d.
• verrichten van schoonmaakwerkzaamheden in de bedrijfsruimten
• signaleren van verdachte personen i.v.m. mogelijke diefstal
ca. 20 uur per week

Graag vooraf even bellen/mailen met Marianne Wellerd m.wellerd@eindhoven.nl
Bij interesse graag cv en motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Ervaren verkoper (lingerie)
Functienaam

Ervaren verkoper (lingerie)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een lingeriewinkel in Eindhoven zijn we op zoek naar een verkoper voor 25 tot 30 uur per week.
Indien je interesse hebt graag je cv en motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Filiaalleider
Functienaam

Filiaalleider

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een kringloopwinkel in Eindhoven zijn we op zoek naar een filiaalleider voor 32 uur per week.
Gevraagd wordt een ervaren commerciële filiaalleider met affiniteiten voor leidinggeven aan
medewerkers vanuit werkleertrajecten, werkervaringsplaatsen, stage etc.
De filiaalleider geeft direct leiding aan de medewerkers in de vestiging en is eindverantwoordelijk voor
alle operationele winkelprocessen.
Taken en verantwoordelijkheden:
- Je hebt de dagelijkse leiding over alle operationele winkelprocessen overeenkomstig met het
huishoudelijk reglement en het strategisch plan;
- Je bent eerste verantwoordelijke voor de organisatie en inrichting van de winkel en de sortering;
- Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde omzetdoelen;
- Je staat in voor werkbegeleiding en competentieontwikkeling van de medewerkers en vrijwilligers van
de winkel en de logistiek;
- Je staat in voor de personeelsregistratie en planning van de medewerkers;
Vereisten:
- Je hebt een sterke sociale en commerciële feeling;
- Integer handelen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
- Je hebt een motiverende werking op het personeel;
- Je hebt oog voor detailhandelskansen;
- Je hebt interesse in het werken met vrijwilligers;
- Je hebt leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de detailhandel;
- Je bent communicatief sterk in woord en geschrift;
- Je bent sterk in plannen en organiseren en weet prioriteiten te leggen;
- Je beschikt over een groot probleemoplossend vermogen;
- Zaterdagwerk is geen probleem
Als je interesse hebt in deze functie dan ontvangen wij graag je cv en motivatie. Deze kun je mailen
naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Horeca pool
Functienaam

Horeca pool

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een hospitality-pool in Eindhoven zijn wij dringend op zoek naar versterking! Wij zijn op zoek naar
cateringmedewerkers, afwassers en schoonmakers die op flexibele basis aan het werk willen in de
regio Eindhoven.
Wie zoeken wij?
Een cateringmedewerker is iemand die met enthousiasme en een glimlach zijn/haar gasten in de
watten legt. Daarnaast:
- Bij voorkeur ervaring in de catering en/of horeca óf bijvoorbeeld ervaring als gastvrouw/receptionist of
in de retail
- Minimaal 3 werkdagen per week flexibel inzetbaar tussen 09u en 16u, werken op oproepbasis is geen
probleem voor een cateringmedewerker (schoonmakers werken ook 's avonds)
- Onze nieuwe collega woont in Eindhoven of de directe omgeving daarvan
- Goede beheersing van de Nederlandse taal
- Een gemotiveerde en gastvrije instelling is erg belangrijk
Bij interesse graag je cv en motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Horeca Toppers
Functienaam

Horeca Toppers

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Social return

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
In het kader van Social Return kunnen alleen kandidaten reageren die een Paticipatie Wet uitkering
ontvangen.
Vanwege toenemende drukte en groei van het horecabureau gaat onze werkgever uitbreiden. Zij
zoeken horeca toppers.
Wat bieden we jou?
Je krijgt de mogelijkheid om bij diverse toonaangevende locaties (Evoluon, Gemeentehuis) te werken en
jezelf te ontwikkelen.
Je werkt in een familiair horeca team waar gastheerschap hoog in het vaandel staat. Je bent het
visitekaartje van ons bedrijf en (mede) verantwoordelijk dat de beleving geheel vlekkeloos verloopt.
Je krijgt veel kansen om met andere horecakanjers samen te werken en interessante mensen te
ontmoeten.
Jij bepaalt de tijden, wij de mogelijkheden (10-30 uur per week).
Je krijgt natuurlijk een beloning conform horeca CAO.
Functie-eisen
Je snapt dat het anno 2016 niet meer gaat om Wat (biertje…) maar om Hoe (beleving…)
Je begrijpt dat een welkom en afscheid meer dan belangrijk zijn.
Je weet dat alleen in teamverband grote prestaties mogelijk zijn.
> 18 jaar
24/7 mentaliteit (ps. maandagochtend is niet ons drukste moment van de week ;-))
Een prettige glimlach en uitstekende communicatie zijn onmisbaar.
Met een vol plateau en 3 borden lopen is jou niet vreemd.
Je beschikt over vervoer om de locaties in Eindhoven te bereiken (alsmede Peel en Kempen).
* geen piercings en zichtbare tatoeages
Interesse? Laat het ons zsm weten. Mail je cv en korte motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Hotel keukenmedewerker (spoelkeuken)
Functienaam

Hotel keukenmedewerker
(spoelkeuken)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een hotel in het centrum van Eindhoven
ga je aan de slag voor een enthousiast afwas- en keukenteam en je legt direct verantwoording af aan
de Chef de Cuisine.
M.n. AVONDDIENSTEN !!!!
Tijdens het uitvoeren van deze functie kom je de volgende taken en verantwoordelijkheden tegen:
- Afwassen van serviesgoed en bestek met behulp van een automatische spoelmachine.
- Sorteren van vuil serviesgoed, glaswerk, bestek e.d. en verwijderen van vuil en etensresten;
- Plaatsen van gesorteerd serviesgoed, bestek e.d. in de daartoe bestemde rekken en deze plaatsen op
de invoerbaan van de spoelwasmachine;
- Indien nodig nadrogen of poleren van afgewassen servies en bestek. - - Verrichten van overige
werkzaamheden in opdracht van de leidinggevende.
Welke kennis, vaardigheden, opleiding en ervaring heb je nodig om deze functie te kunnen vervullen?
- Representatieve en enthousiaste uitstraling en een flexibele instelling;
- Beheersing van minimaal de Nederlandse taal
Je start met een oproepcontract.
Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief samen met je CV naar
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Hotel receptionist (4xnacht)
Functienaam

Hotel receptionist (4xnacht)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Onze werkgever verzorgt hotelreceptiediensten bij een aantal hotel ketens in de regio Eindhoven. Het
betreft nacht diensten.
Wij zoeken kandidaten die bij voorkeur ervaring hebben in hospitality en die kunnen werken met
moderne communicatie middelen en software programma's.
Functieomschrijving:
- In en uitchecken van hotel gasten
- Aannemen van telefoon
- Toezicht houden in en om het hotel
- Enige administratieve werkzaamheden
- Verrichten van enige huishoudelijke taken
Vaardigheden:
- Teamplayer, verantwoordelijkheidsgevoel, affiniteit met gastvrijheid
- Communicatief, stressbestendig, sociaalvaardig, accuraat
- Bereidheid om onregelmatig te werken
- BHV gewenst (je wordt hier voor opgeleid)
- VOG kunnen overleggen
- Talen : Engels in ieder geval goed in woord
- Representatief (werkgever verzorgd mantelpak/pak) geen zichtbare tatoeages/ piercings.
Basisloon € 10,80 bruto
Weekendtoeslag is 20% dus € 12,96
Exclusief 8% vakantiegeld
Exclusief reiskosten
Arbeidsovereenkomst : 128 uur per vier weken
Voor de nachtdienst receptionist zoekt met gezien de werktijden bij voorkeur een mannelijke collega.
Werktijden :
23.00 uur - 07.00 uur
Indien je interesse hebt zien wij graag je cv met korte motivatie tegemoet matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Housekeeping
Functienaam

Housekeeping

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een hotel net buiten Eindhoven zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s, die de uitdaging zien
in het opleveren van kwalitatief schone hotelkamers.
De werkzaamheden zijn m.n. in dagdienst van 09.00 tot 14.00 uur.
De voornaamste taak is het schoonmaken van hotelkamers.
Verdiensten zijn conform CAO Schoonmaak. Geen reiskostenvergoeding.
Profiel kandidaat:- bedrijfsmatige schoonmaak ervaring vereist, goede beheersing van de Nederlandse
taal en een representatief voorkomen.
Roosterdiensten : ochtenddienst - vroegedienst - latedienst
Ochtenddienst 09.00 tot 14.00 uur
Vroegedienst vanaf 6.45 uur
Late dienst in overleg ivm congresruimtes tijden in overleg
Let op : fysiek inspannend werk, veel lopen. 6 kamers per uur !!!!
Contract direct voor 9 maanden daarna direct vaste dienst !
Geen reiskostenvergoeding, bushalte voor de deur.
Durf je de uitdaging aan en vind je het fijn om met een team lekker door te werken? Reageer dan snel
per mail je cv en motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Kassa medewerker (weekend en
vakantieperiode)
Functienaam

Kassa medewerker (weekend en Soort
vakantieperiode)

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een groothandel(horeca), zijn wij
voor de weekenden en de vakantieperiode op zoek naar een kassa medewerker.
Het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent. Je uren kunnen dus variëren. Je zorgt voor een correcte
afrekening van de door de klant gekochte producten. Je verleent een prettige service en je zorgt voor
een juiste kassabon/factuur. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor alle overige voorkomende
werkzaamheden op de kassa afdeling.
Ben jij diegene die wij zoeken?
•Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
•Je bent een teamplayer;
•Je hebt een gemotiveerde houding en je bent enthousiast;
•Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en je hebt een dienstverlenende instelling;
•Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring;
•Je bent flexibel inzetbaar en je bent bereid om in het weekend en in de vakantieperiode te werken;
•Je bent nauwkeurig, precies en zorgvuldig in je werk.
Als je interesse hebt, dan ontvangen wij graag je cv en korte motivatie. Deze kun je mailen naar
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Keuken medewerker (fulltime 38-40u)
Functienaam

Keuken medewerker (fulltime 38- Soort
40u)

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een restaurant&lunchroom in Eindhoven (Stratum) ben ik met SPOED op zoek naar een fulltime
zelfstandig werkend kok (met dilpoma).
Belangrijk is dat je passie hebt voor koken en je jezelf voor langere tijd wil binden aan deze werkgever.
Er worden Amerikaanse gerechten geserveerd bij dit restaurant en ze maken alles zelf en vers.
Eisen:
- afgeronde koksopleiding niveau 3 of 4 (HACCP & hygiëne)
- overdag, avonden en weekenden bereid zijn te werken (ieder weekend)
werktijden liggen tussen ongeveer 10.00u en 22.00u.
- schoonmaken van de keuken
- stressbestendig en hard kunnen werken
- klantgericht
- meedenken met de zaak
- beheersing van de Nederlandse taal
Wat bieden ze?
- bij goed functioneren heb je een baan voor langere periode
- mee eten tijdens dienst
Heb je een afgeronde koksopleiding en passie voor koken?! Mail dan je CV mét motivatie naar
matchingsunit@eindhoven.nl
Bij geschiktheid na sollicitatie bij de werkgever zal je eerst een avond proefdraaien. Daarna wordt
besloten of je bent aangenomen.

Vacature: Medew mediterraans restaurant
Woensel
Functienaam

Medew mediterraans restaurant
Woensel

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Wij zoeken voor een sfeervol Mediterraans Buffetrestaurant in de wijk Woensel -Eindhoven
medewerkers voor zowel de bediening als in de keuken.
Hier kan men in ongedwongen sfeer onbeperkt kunt genieten van de uitgebreide mediterraanse
keuken. Het buffet bestaat uit een salade buffet, warme en koude voorgerechten, verse vlees en
visgerechten, vegetarische gerechten en een heerlijke variatie aan desserts. Alle gerechten worden
dagelijks bereid met dagverse ingrediënten. Aan de kindertjes hebben wij natuurlijk ook gedacht!
Diverse kindergerechtjes en een gezellige speelhoek.
Wij zoeken
Talenten (ass.kok) die ervaring hebben met het werken met buffeten
Een bedrijfsleider
Een gepassioneerde gastheer-vrouw
en hebben ook vacatures voor jong talent die in het vak willen stromen.
Dienstverband : voltijd
Functie eisen:
Gastvrij, representatief, en zin om aan te pakken.
Iemand die past in de wijk Woensel, alle nationaliteiten zijn welkom.
De eigenaar van het restaurant heeft nog een restaurant in Eindhoven en is ook aanwezig met een
foodtruck op evenementen. Volop mogelijkheden voor variatie in je werk.
Je kunt je cv en korte motivatie sturen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Medewerker bediening FT en PT
Functienaam

Medewerker bediening FT en PT

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Functieomschrijving
Voor onze F&B outlets (Restaurant Martinus, Live Cooking Restaurant Het Buffet, 040 Congress &
Events en OZZO Sushi & Lounge Bar) zoeken wij enthousiaste en gemotiveerde medewerkers met
passie voor de horeca voor 8 tot 40 uur in de week en in het weekend. Je krijgt dus de keuze om
parttime of fulltime te werken.
Functieomschrijving
Als medewerker bediening ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van onze gasten in de diverse
F&B outlets. Je beleeft plezier in het verlenen van gastgerichte service, om zorg te dragen voor
tevreden gasten. De werkzaamheden binnen onze F&B outlets zijn zeer divers en je zult binnen deze
outlets rouleren.
Kortom een dynamische job in een gezellig team!
Profiel
•Gast- en servicegericht
•Enthousiast en energiek
•Flexibel inzetbaar
•Hands on mentaliteit
•Eerlijk
•Stressbestendig
•Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Arbeidsvoorwaarden - Leuke collega’s?- Jong team ( 16 tot ca. 35 jaar) gezellige sfeer personeelskorting bij Toucan Sport&Wellness - personeelskorting bij onze restaurants?- leuke
personeelsaanbiedingen binnen de Van der Valk Groep - Fietsplan - Verdiensten conform AVR KHN Werken voor een (inter)nationaal bekende keten.
Voor vragen kun je terecht bij Susanne of Marianne. Enthousiast geworden, mail je cv en motivatie
mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Meubel verkoper (m/v)
Functienaam

Meubel verkoper (m/v)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een meubelzaak zoeken wij met spoed een verkoper met goede communicatieve vaardigheden
(vlotte babbel)
Werkzaamheden vinden in dagdienst plaats, je dient ook in het weekend beschikbaar te zijn.
Ca. 30 uur per week.
Graag meteen reageren met cv en korte motivatie naar m.wellerd@eindhoven.nl

