
 
Vrijwilliger Kookstudio 

Bzzzonderblablabla 
Wie wij zijn, wat we doen, waarom we doen wat we doen zoals we dat doen, dat weet je natuurlijk 
allemaal al! Want dat heb je op de homepage van onze website net gelezen! Dit stukje skippen we 
dus gewoon even. Maar wist je dat we ook werkplekken bieden aan mensen met een extra 
zorgvraag? Dit doen we o.a. in onze kookstudio. Waar we dagelijks heerlijke koffie met wat lekkers 
en/of een overheerlijke lunch serveren. De medewerkers worden begeleid door een 
activiteitenbegeleider. Zo dragen we bij aan ons streven naar een inclusieve maatschappij waarin 
iedereen welkom is!  

 

De functie 
Voor de kookstudio zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Iemand die het leuk vindt om onze 
medewerkers te ondersteunen in de kookstudio en de klanten te bedienen van 
Kinderbelevingscentrum de Vathorst. We zoeken iemand die van deze dagen een heus feestje maakt. 
Die de mouwen opstroopt en samen met de medewerkers aan de slag gaat om onze gasten te 
bedienen. Je ondersteunt daarbij onze activiteitenbegeleider. Daarbij is het belangrijk dat je oog hebt 
voor de klanten. Maar zeker ook voor de mensen in het team, dat je ze goed leert kennen en ervoor 
zorgt dat zij in hun kracht komen te staan. Mocht je nu ook nog affiniteit hebben met koken en bakken, 
dat zou super fijn zijn! 
 

Wanneer hebben we je nodig? 
Dat is uiteraard helemaal afhankelijk van de dagen die je zou kunnen dus dat doen we graag in 
overleg. Wel zou het fijn zijn als je tot een uurtje of 17.00 beschikbaar bent. Wat later op de dag 
beginnen is overigens geen probleem.  
 

Functie-eisen 
Een diploma vinden we voor deze functie niet zo relevant. Wel is het fijn als je affiniteit hebt met 
horeca, de mensen om je heen en dat je om kan gaan met reuring om je heen.  
 

Reageren 
Nu ben je natuurlijk razend-enthousiast geworden en wil je dolgraag kennismaken! Dat kan door ons 
te verpletteren met een originele motivatiebrief waarin je vertelt wat jou uniek maakt. Je mag het 
samen met je cv. mailen naar solliciteren@bzzzonder.nl t.a.v. Djoedie Beenen. Benoem ook maar 
even op welke dagen je beschikbaar bent, dat is ook handig. Horen we snel van je?  
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