Word jij onze nieuwe collega op een
bijzondere plek in hartje Utrecht?
Wij zijn op zoek naar een Keukenassistent voor
16- 30 uur per week

In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie
https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen
wonen, zorg en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa
100 bewoners en daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. We zijn al meer dan
650 jaar een eigentijds, eigenzinnig én zelfstandig gasthuis en dat koesteren we!
In het gasthuis werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.
Als keukenassistent ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de kok bij het voorbereiden en
portioneren van (dieet)voeding op basis van receptuurvoorschriften conform de ‘HACCP-richtlijnen’. Je werkt
hierbij veel ‘achter de schermen’ in onze keuken, maar je zult ook in contact komen met onze bewoners die in
het gasthuis permanent wonen, gasten van het zorghotel, cliënten die gebruik maken van het Huis in de Wijk
en onze zakelijke klanten die bij ons een zaal of arrangement huren. Je hebt aandacht voor de gasten, handelt
professioneel en toont warmte, respect en een grote mate van gastvrijheid naar onze bewoners en gasten.
Wat ga je doen?
• Verzorging van het werkgebied, zoals het in orde maken en schoonhouden van de keuken en
spoelkeuken, afruimen van tafels, onderhouden van apparatuur, vuile vaat afwassen en controleren
op gebreken.
• Ondersteunen bij het verzorgen van de maaltijden, zoals ondersteuning bieden aan de kok bij het
bereiden van de maaltijden en bij drukte de gastvrouw/heer ondersteunen in het restaurant.
• Overige taken: signaleren van onveilige situaties en zo nodig hulp inroepen, zorg dragen (voor zover
mogelijk) dat de vluchtwegen vrij zijn.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Je hebt een baan in een omgeving die ertoe doet in de samenleving. Als het gaat om welzijn, wonen en zorg
voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons werken,
dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het gasthuis en de onderscheidende en
goede zorg die wordt verleend. Je werkt in een prachtig historisch huis (anno 1367!) in hartje Utrecht.
Waar kun je op rekenen?
•
Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring in FWG15 (€ 1.892,93 – € 2.345,78).
• Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8,33% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
• Werken in een kleinschalige organisatie in een informele sfeer in een prachtig monument in de binnenstad
van Utrecht.
Wat vragen we?
• Ervaring met werken in een kleine professionele keuken.
• Een representatieve en gastvrije uitstraling en instelling.
• Ervaring als keukenassistent (of in een vergelijkbare functie).
• Kennis van en praktijkervaring met HACCP.
• Iemand die zelfstandig kan werken en werk ziet liggen, maar die zo nodig ook in teamverband kan
werken.
• Iemand die van aanpakken weet en geen afwachtende houding heeft.
• Inzetbaarheid van maandag t/m zondag en op feestdagen.
• Je woont in (de directe omgeving van) Utrecht.
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Wil je solliciteren?
Mail je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Het is onze gewoonte dat je een dienst meeloopt
om de sfeer te proeven. Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op
https://www.bartholomeusgasthuis.nl.
Het is goed om te weten dat je bij het Bartholomeus Gasthuis niet kunt parkeren. Het gasthuis is goed te
bereiken met het OV.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

