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UITBREIDING VAN ONZE CATERINGBRIGADE GEZOCHT

Catering Cor Jansen is jouw cateringpartner bij jou thuis, op kantoor of op locatie. Ons ervaren team verzorgt jouw feest,
borrel, bedrijfsevenement of bijzondere gebeurtenis tot in de culinaire puntjes. Al meer dan 30 jaar is catering ons vak
en koken onze passie. Catering Cor Jansen staat voor kwaliteit, goede service en aandacht voor jouw wensen. Zo zetten
wij ideeën om in een smaakvol culinair feest! Kom jij ons catering- en keukenteam versterken?

Allround catering- en keukenmedewerker
Wat zoeken wij?
• Ben jij die flexibele, representatieve allrounder die
zijn handen niet omdraait voor allerlei catering- en
keukenwerkzaamheden?
• Je verzorgt bijvoorbeeld de mise-en-place en bereidt
diverse salades, hapjes en belegde broodjes.
• Daarnaast werk je in de spoelkeuken en breng je
bestellingen weg.
• Het voorbereiden en opbouwen en meelopen met een
partij behoren ook tot je takenpakket.
• Je bent in het bezit van rijbewijs B.

• Kennis van HACCP of bereid dit te leren.
• Horeca- en keukenervaring is geen must, maar wel een pré.
• Affiniteit met de keuken is noodzakelijk en je bent
bereid om keukenwerkzaamheden te leren.
• Doorgroeimogelijkheden naar gelang je competenties
en wensen.
• Heb je een dienstverlenende, proactieve instelling en
verantwoordelijkheidsgevoel?
Dan is het team van Catering Cor Jansen op zoek naar jou.

Wat bieden wij?
• Het gaat om een leuke afwisselende baan met flexibele
werktijden.
• Een functie waarbij je 5 dagen per week beschikbaar
bent, ook in de weekenden.

• Je komt te werken in een klein team en informele sfeer.
• Het salaris is marktconform.
• Bij voorkeur ben je woonachtig in de regio Duin- en
Bollenstreek/Leiden.

Belangstelling?
Ben je geïnteresseerd in een van deze afwisselende banen? Mail dan uiterlijk 15 maart je CV met pasfoto en een
persoonlijke toelichting naar info@cateringcorjansen.nl. Misschien sta jij binnenkort wel in onze keuken heerlijke hapjes
klaar te maken of te helpen bij een evenement.
Voor verdere informatie over Catering Cor Jansen kun je terecht op www.cateringcorjansen.nl.
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