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: 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: 19 juni
Lokatie: Werkleerbedrijf 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: Coördinator horeca en verhuur 32/36
upw
Functienaam

Coördinator horeca en verhuur
32/36 upw

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een sociaal centrum in Eersel.
Kenmerken van de functie:
- Leiden van de medewerkers bediening/ bar en huishoudelijke dienst. Waaronder plannen, regelen,
aansturen van de medewerkers in de werkuitvoering, en personeelsbeheer.
- Gastencontact is informerend en gericht op dienstbetoon. Gastencontact is adviserend en
probleemoplossend.
- Heeft een hands-on mentaliteit en is een groot motivator.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken:
- Leiding geven aan de medewerkers, die belast zijn met bedieningswerkzaamheden/
barwerkzaamheden, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden.
Daartoe opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten,
medewerkers), regelen van verlof.
- Het maken van afspraken met externen betreffende te huren ruimten en arrangementen.
- Agenda beheer.
- Mede selecteren van nieuwe oproepkrachten. Regelen van opleiding/training indien gewenst en in
overleg met directie. Inwerking, uitvoeren van beoordeling.
- Coördineren/ regelen van de uitvoering van de werkzaamheden.
- Toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies.
- Toezien op de voortgang en de uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden.
- Zorg dragen van voldoende hulpmiddelen ( serviesgoed, glaswerk, linnen e.d.)
- Afstemmen van werkzaamheden met andere “afdelingen”, zoals facilitair en techniek.
- Bijsturen van problemen, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten.
- Verrichten van de werkzaamheden omschreven in de functie van medewerker bar/ bediening ( zie
functieomschrijving medewerker bar).
- Signaleert kansen in de markt en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
- Verantwoordelijk voor inkoop verkoop verhouding, handhaving recepturen.
Heb jij interesse in deze veelomvattende functie? Laat het ons weten door je cv met motivatie te
mailen naar matchtingsunit@eindhoven.nl
Voor meer informatie kun je bij Marianne of Susanne terecht.

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 LKS Spoelkeuken
medewerkers met geduld
Functienaam

Doelgroep LKS Spoelkeuken
medewerkers met geduld

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor een restaurant in de wijk Strijp S zijn wij op zoek naar horeca medewerkers voor de avonduren.
Afwasser
10-20u p/w
Je bent verantwoordelijk voor de afwas en vindt het dan ook niet erg om je handen uit de mouwen te
steken.

Indien je interesse hebt dan horen wij het graag. Mail je cv en korte motivatie naar :
matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep LKS Verkoopmedewerker
Zuivel
Functienaam

Doelgroep LKS
Verkoopmedewerker Zuivel

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Voor Jumbo in Eindhoven zijn wij op zoek naar kandidaten met een doelgroep verklaring LKS. 28/32 uur
per week
Als verkoopmedewerker Zuivel 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.
Daarnaast hebben we ook mogelijkheden voor kandidaten die ervoor kunnen zorgen dat de winkel
schoon en opgeruimd is.
Bij interesse graag je cv met korte motivatie mailen naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Doelgroep Supermarktmedewerker
Functienaam

Doelgroep
Supermarktmedewerker

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort

Accountmanager
Social return

Permanent
Open
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 LKS 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. Je start via een proefplaatsing van 2 maanden met behoud van
uitkering.
Er zijn regelmatig informatie bijeenkomsten en speeddates waarbij je alles kunt 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 Susanne of Marianne 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
Je ontvangt dan automatisch een uitnodiging met datum, tijd en adres.

Vacature: Fastfood - ochtend - luchthaven vastdienstverband
Functienaam

Fastfood - ochtend - luchthaven - Soort
vastdienstverband

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Op de luchthaven van Eindhoven opent een fastfood restaurant.
Heb je interesse om hier aan de slag te gaan in de ochtenden dan kunnen wij garanderen dat je vaste
werktijden door de week aangeboden krijgt met uitzicht op een vast dienstverband. Dus geen
weekenden geen avonden !!!
Wanneer : Vast op de vroege ochtend va 05.00 uur.
Dit is een unieke kans voor kandidaten uit de wijken : Achtste Barrier/Woensel !!!!!
Interesse? Laat het ons szm weten. Mail je cv en korte motivatie 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: Kleermakers (m/v)
Functienaam

Kleermakers (m/v)

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Profiel
Type

Soort
Accountmanager

Regulier

Permanent
Open
Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
Ervaren kleermakers opgelet !!!!
Wij zijn op zoek naar ervaren klerenmakers die in een instoreatelier te zitten waarin ze de aldaar
aangekochte kledingstukken op maat dienen te (ver)maken (o.a. Bijenkorf)
De kleermakers worden parttime of fulltime aangenomen (1 maand, 6 maanden of een jaarcontract en
dan voor onbepaalde tijd)
Enige vereiste is dat je een vakman/vrouw bent !!!!! Wellicht de kans voor statushouders,
anderstaligen.
Laat het ons weten als je interesse hebt. Mail je cv en motivatie naar matchingsunit@eindhoven.nl

Vacature: Masseur (interne opleiding wordt
verzorgd)
Functienaam

Masseur (interne opleiding wordt Soort
verzorgd)

Permanent

Branche

Horeca, Detailhandel & Toerisme Status

Open

Profiel
Type

Accountmanager
Regulier

Marianne Wellerd

Laatste wijziging

Omschrijving
QoQo massage is op zoek naar nieuwe collega’s voor de nieuwe locatie in Eindhoven.
Functie-omschrijving
Als masseur kan jij iemands held van de dag zijn. Zo help je de hardwerkende zakenman van zijn
nekpijn af of geef je een drukke moeder eventjes haar moment van ontspanning. Je doet er alles aan
om een lach op het gezicht van de klant te brengen vanaf het moment dat zij de winkel binnenstappen
tot het moment dat je ze een fijne dag wenst bij vertrek.
Vereisten
Je bent representatief, leergierig en hebt voldoende kennis van de Nederlandse en Engelse taal. Je bent
flexibel inzetbaar voor minimaal 24 uur per week en beschikbaarheid in de weekenden en
doordeweekse avonden tot 00:00 uur is een pré. Het helpen van mensen zit in jouw karakter en jij bent
de persoon die ervoor kan zorgen dat de klant weer snel terug wil komen.
Opleiding : wordt intern verzorgd (eerst 2 weken kennismaking waarna je beslist of je door wil gaan), 2
maanden met behoud van uitkering, Arbeidsovereenkomst 8 maanden.
Geen specifieke achtergrond vereist !!!!!!! Beste indruk krijg je door langs de vestiging aan de
Willemstraat 16a te lopen of de website te bekijken.
https://www.qoqomassage.com/vacatures/
Herken jij je in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je CV en motivatie 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

