Bedrijfsprofiel:
Schrijen Afscheid en herinnering is al 70 jaar een familiebedrijf en een begrip in de regio. Piet en zijn
vrouw Bianca leiden de onderneming. Wij werken vanuit de basis van wederzijds vertrouwen en
respect, mensgericht, sociaal en met grote betrokkenheid.
Langzaamaan zien we tradities rondom afscheid en herinnering steeds veranderen, zeker bij
crematies. Vaak zien we bovendien dat mensen afscheid willen nemen in de omgeving waar ze altijd
geleefd hebben. Daarom hebben we op diverse locaties de mogelijkheden voor opbaren,
afscheidsdiensten en catering en bieden we ook de mogelijkheid om dit alles te verzorgen aan huis.
We regelen uitvaarten en hebben daarnaast een kleinschalig crematorium, waar veel tijd en
aandacht is voor nabestaanden. Daarnaast hebben we een eigen drukkerij en grafdelfbedrijf. We
vinden het belangrijk om alle facetten rondom afscheid en herinnering te kunnen bieden, zodat we
een hoge mate van kwaliteit en dienstverlening kunnen garanderen. We werken het meest in de
regio Land van Cuijk en Maasduinen. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen ons bedrijf zijn wij op
zoek naar uitbreiding van ons harmonieus team.
Bedrijfscultuur: Persoonlijk, toegankelijk, hard werken, no-nonsense en ambitieus.

Cateringsmedewerker (s)
Dit doe je voor de gasten:
Wanneer de eerste gasten het restaurant binnen komen heet je hen vriendelijk welkom en zorg je
ervoor dat het informeel samenzijn met de daarbij bestelde catering tot in de puntjes verzorgd is en
goed verloopt. Je hebt met je collega’s tijdens het werk overleg en stuurt bij waar nodig is. Je vergeet
niet dat het gebruikte servies in de spoelkeuken komt, wanneer de gasten de tafel hebben verlaten,
zodat het restaurant er ten alle tijden verzorgd uit ziet. Daarnaast is een opgeruimde en schone
keuken een must! Dit alles omdat je wilt dat gasten het samenzijn ervaren als een warme deken!
Dit wordt er van je verwacht:
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en uitserveren van de diverse caterings
mogelijkheden. Bestellingen plaatsen en beheren. Je werkt met een team samen en overlegt zodat je
gasten volledig worden ontzorgd.

Jij hebt het!
• Twee rechter handen: Jij bent die allround cateringmedewerker
• Flexibiliteit: Bereid bent niet alleen door de week, maar ook in het weekend te werken. Geen
•
•
•
•

vaste werktijden
Gastvrijheid: Van een warm welkom tot het oplossingsgericht denken
Ervaring: Je hebt al eerder gewerkt in de horeca en/of gastvrijheidsbranche
Gevoel voor taal: Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Vaardigheden: Communicatief, initiatiefrijk, inlevingsvermogen en oog voor detail,
zelfstandig en integer.

Wanneer jij bovenstaande eigenschappen in de vingers gaan we graag met je in gesprek over de
condities qua uren en het salaris, wat mede afhankelijk is van kennis en ervaring.
Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.
Vertel ons waarom jij de perfecte kandidaat bent voor deze functie! Stuur je cv, foto en motivatie
naar info@schrijen.com, t.a.v. Marie-José Peters. De sluitdatum voor deze vacature is maandag 25
februari.
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.schrijen.com en www.zevenhutten.nl

