
 

Externe vacature 
 

 Documentnr: EV 

Uitgiftedatum: 12-02-2019 

Versie: 2019-01 

Vastgesteld 

door: 

Directeur 

Eigenaar: Directie 
 

 

 

2019-02-12 externe vacature Zorggroep Triade  1 van 2 

 

A. DOEL 

Medio 2019 opent Zorggroep Triade  - Triade 44 “een bijzonder lunchcafé”  - 

Triade 44 maakt deel uit van de arbeidsmatige programmalijnen die geëxploiteerd gaan worden 

op de locatie in Brunssum. 

Zorggroep Triade wil met deze dienstverlening inspelen op de vraag van deelnemers om zicht te 

krijgen op hun (arbeidsmatige) mogelijkheden. Het wegnemen van of leren omgaan met 

belemmeringen en het vergroten van vaardigheden is de rode draad binnen de 

programmalijnen. De dienstverlening richt zich op geïndiceerde zorg, VSO-leerlingen/stagiaires 

en kandidaten in opdracht van UWV werkfit maken. 

 

 

 

INTERNE VACATURE:  

Zorggroep Triade te Brunssum is op zoek naar; 

 

- Werkbegeleider horeca: zelfstandig werkend 

gastheer/gastvrouw 32-36 uur   
 

 

Functie – omschrijving 

De werkbegeleider gastheer/gastvrouw heeft o.a. de volgende taken: 

 

Je bent verantwoordelijk voor de eerste ontvangst van de gasten binnen Triade 44.  

Samen met de deelnemers van Triade 44 zorg je er vervolgens voor dat de gasten de ultieme 

beleving hebben en zich op hun gemak voelen tijdens het bezoek aan Triade 44.  

Om een goede service te kunnen aanbieden aan de gasten leer jij de deelnemers vaardigheden 

aan die gericht zijn op het omgaan met gasten en hun wensen/behoeften.  

Als gastheer/vrouw beschik je over coaching vaardigheden om lerende deelnemers op de 

werkvloer optimaal en persoonsgericht te begeleiden. 

Als werkbegeleider gastheer/gastvrouw voer je ook voorbereidende werkzaamheden uit zoals 

bijvoorbeeld administratie of afsluitende werkzaamheden. 

 

De functie maakt onderdeel uit van de programmalijnen horeca, groen & onderhoud en 

facilitaire ondersteuning. We vragen medewerkers met een grote mate van flexibiliteit, die bij 

afwezigheid van de collega ook inzetbaar zijn binnen één van de andere programmalijnen.  

 

Daarnaast heb je samen met je collega’s de uitdaging om van Triade 44 de gezelligste en meest 

spraakmakende lunchroom van Brunssum en omstreken te maken! 
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Wij zoeken! 

Zorggroep Triade zoekt voor Triade 44 een representatieve en stabiele persoonlijkheid met een 

proactieve, flexibele, initiatiefrijke werkstijl met een grote affiniteit en passie voor het horeca vak.  

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een echte teamplayer. 

Je kunt in steeds wisselende situaties omgaan met en anticiperen op de gedachten, 

verwachtingen en emoties van deelnemers, collega’s en gasten. 

Je bent servicegericht!  

 

o Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

o Je hebt minimaal MBO 3-4 werk- en denkniveau, met ervaring in de horeca of catering; 

o Kennis van de wettelijke eisen en normen omtrent veiligheid, Arbo en hygiëne en van de 

voeding; 

o Bewaakt het sociaal-hygiënisch beleid; 

o Voert gesprekken met lerende deelnemers en draagt bij aan de educatieve programma’s; 

o Voert alle voorkomende werkzaamheden uit binnen Triade 44; 

o Kennis van methodisch werken, organiseren en coördineren 

o Je computervaardigheden zijn voldoende ontwikkeld (o.a. Microsoft Office, IPad); 

 

 

Daarnaast bieden we jou:  

o de mogelijkheid tot het behalen van HACCP certificaat  

o de mogelijkheid tot het behalen van Sociale hygiëne certificaat  

o een enthousiast een vooruitstrevend team dat constant op zoek is naar perfectie 

o gemotiveerde deelnemers met een lerende werkhouding  

o vriendelijke gasten. 

 

Werktijden 

De werktijden zijn in overleg met de algemeen directeur en bij diens afwezigheid de directeur. 

Het lunchcafé kent openingstijden van maanden t/m zondag, werken conform rooster alsmede 

werken in weekenden/ avonden maakt onderdeel uit van deze functie. 

 

Salaris 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg, inschaling op 

basis van vakbekwaamheid/diploma en werkervaring. 

 

Sluitingsdatum:  

Sluitingsdatum zondag 26 mei 

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 22. 

 

Sollicitaties: 

Uw motivatiebrief met CV kunt u t/m 26 mei 2019 richten aan: 

R. Besselink:   info@zgtriade.nl 
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