
	
	
 
Medewerker spoelkeuken MANNA & Juliette 
 

De werkzaamheden 
Als medewerker spoelkeuken ben je werkzaam als onderdeel van het keuken en restaurant team. Je bent een 
cruciale schakel voor beide afdelingen. Je bent medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van MANNA en 
Juliette. Wij zoeken collega`s met oog voor detail en een liefde voor het schoonmaak vak met daarbij een goed 
logistiek gevoel. De spoelkeuken is hard en logisch doorwerken met de kwaliteit als leidraad. Je directe 
leidinggevende is de Chef-kok. 

 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken betrouwbare en gedreven collega’s die van aanpakken weten en tegelijkertijd zeer precies en 
punctueel zijn. Al onze gasten hebben hoge verwachtingen. De spoelkeuken is hier een zeer belangrijke schakel 
in. De spoelkeuken staat mede aan de basis van een succesvol restaurant. 
Kun je goed omgaan met werkdruk en neem je geen genoegen met minder en heb je een goed zelfmotiverend 
vermogen. Ben je representatief en spreek je op z`n minst vloeiend Nederland of Engels. Heb je enkele jaren 
ervaring in de spoelkeuken, dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Vanwege het hoge kwaliteitsniveau dat wij onze gasten bieden ervaar jij het als vanzelfsprekend om iedere dag 
een topprestatie te leveren. Je bent naast een kei in het schoonmaken ook een persoon die goed in het team ligt 
en logisch kan werken. Je mentaliteit is proactief en hands on.  
 
Begrippen als; flexibiliteit, motivatie, teamspirit, hygiëne, betrouwbaarheid zijn je volledig eigen. 
De werkdagen zijn variëren van maandag tot en met zondag tussen 13:00 uur tot ca. 02:00 uur in de avond.  
Je draait geregeld wisseldiensten. 
 
De competenties die behoren bij deze functie zijn: 
- betrouwbaar 
- schoon in denken en doen 
- actief meedenkend 
- fatsoenlijk 
- logistiek wonder 
- stressbestendigheid 
 
Wat bieden wij jou? 
Een zeer afwisselend functie in een inspirerende en dynamische werkomgeving met een jong en fris team van 
collega`s.  Een succesvol concept met toekomstperspectief in een groeiend familiebedrijf. 

 

 



	
	
 

 

Details van de vacature 

Afdeling keuken 

Contractvorm Contract voor bepaalde tijd op basis van 4 tot 20 uur per 
week o.b.v. van een oproep contract. 

Werktijden Wisselende diensten van maandag tot en met zondag.  

Talenkennis Een goede kennis van de Nederlandse en de Engelse taal is 
een voorwaarde. 

Rijbewijs Rijbewijs B gewenst. 

Salaris Afhankelijk van leeftijd en werkervaring. 

Opleidingseisen Minimaal middelbare opleiding. 

Ervaring Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst 

Solliciteren Je sollicitatie (met cv, pasfoto en motivatie) kun je sturen 
naar, werken@manna-nijmegen.nl  t.a.v. Penny van 
Waegeningh.  Heb je nog vragen? Mail die dan ook. 

 
 


