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www.zorghoteludensduyn.nl

MEDEWERKERS SPOELKEUKEN (M/V)
2x 15 uren per week – 1x 10 uren per week

INTERESSE?
Reacties graag naar: chefkok: arnoud.schaap@hoteludensduyn.nl

Ook scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan voor een vaste avond vanaf 
16.30 uur, of een vaste weekenddag, worden uitgenodigd om te reageren!

Zorghotel Udens Duyn is onderdeel van Brabantzorg. 
De focus ligt op zorgbehoevende en revaliderende gasten. 
Wij zijn per direct op zoek naar:

BELANGRIJKSTE TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Afwassen van serviesgoed, glaswerk en  
 bestek met behulp van een automatische   
 wasmachine
- Verspreiden van schoon serviesgoed,  
 bestek e.d. over de juiste afdelingen
- Schoonmaken van de afwasruimte en  
 bijbehorende ruimten

GEWENSTE KWALITEITEN
- Zelfstandig kunnen werken
- Collegiaal en representatief

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ BIEDEN:
- Beloning en arbeidsvoorwaarden  
 conform CAO Horeca
- Prettige werkomgeving en  
 enthousiaste collega’s
- Doorgroeimogelijkheden en na eerste  
 tijdelijk contract uitzicht naar vast  
 contract
- Prettige werktijden  
 (maximaal 21.30 uur)

Annaboulevard 6  |  5406 PZ  Uden  

0413 - 712 550  |  info@udensduyn.nl

udensduyn

www.zorghoteludensduyn.nl

MEDEWERKERS SPOELKEUKEN (M/V)
2x 15 uren per week – 1x 10 uren per week

INTERESSE?
Reacties graag naar: chefkok: arnoud.schaap@hoteludensduyn.nl

Ook scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan voor een vaste avond vanaf 
16.30 uur, of een vaste weekenddag, worden uitgenodigd om te reageren!

Zorghotel Udens Duyn is onderdeel van Brabantzorg. 
De focus ligt op zorgbehoevende en revaliderende gasten. 
Wij zijn per direct op zoek naar:

BELANGRIJKSTE TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Afwassen van serviesgoed, glaswerk en  
 bestek met behulp van een automatische   
 wasmachine
- Verspreiden van schoon serviesgoed,  
 bestek e.d. over de juiste afdelingen
- Schoonmaken van de afwasruimte en  
 bijbehorende ruimten

GEWENSTE KWALITEITEN
- Zelfstandig kunnen werken
- Collegiaal en representatief

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ BIEDEN:
- Beloning en arbeidsvoorwaarden  
 conform CAO Horeca
- Prettige werkomgeving en  
 enthousiaste collega’s
- Doorgroeimogelijkheden en na eerste  
 tijdelijk contract uitzicht naar vast  
 contract
- Prettige werktijden  
 (maximaal 21.30 uur)

Annaboulevard 6  |  5406 PZ  Uden  

0413 - 712 550  |  info@udensduyn.nl

udensduyn

www.zorghoteludensduyn.nl

MEDEWERKERS SPOELKEUKEN (M/V)
2x 15 uren per week – 1x 10 uren per week

INTERESSE?
Reacties graag naar: chefkok: arnoud.schaap@hoteludensduyn.nl

Ook scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan voor een vaste avond vanaf 
16.30 uur, of een vaste weekenddag, worden uitgenodigd om te reageren!

Zorghotel Udens Duyn is onderdeel van Brabantzorg. 
De focus ligt op zorgbehoevende en revaliderende gasten. 
Wij zijn per direct op zoek naar:

BELANGRIJKSTE TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Afwassen van serviesgoed, glaswerk en  
 bestek met behulp van een automatische   
 wasmachine
- Verspreiden van schoon serviesgoed,  
 bestek e.d. over de juiste afdelingen
- Schoonmaken van de afwasruimte en  
 bijbehorende ruimten

GEWENSTE KWALITEITEN
- Zelfstandig kunnen werken
- Collegiaal en representatief

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ BIEDEN:
- Beloning en arbeidsvoorwaarden  
 conform CAO Horeca
- Prettige werkomgeving en  
 enthousiaste collega’s
- Doorgroeimogelijkheden en na eerste  
 tijdelijk contract uitzicht naar vast  
 contract
- Prettige werktijden  
 (maximaal 21.30 uur)

Annaboulevard 6  |  5406 PZ  Uden  

0413 - 712 550  |  info@udensduyn.nl

udensduyn

www.zorghoteludensduyn.nl

MEDEWERKERS SPOELKEUKEN (M/V)
2x 15 uren per week – 1x 10 uren per week

INTERESSE?
Reacties graag naar: chefkok: arnoud.schaap@hoteludensduyn.nl

Ook scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan voor een vaste avond vanaf 
16.30 uur, of een vaste weekenddag, worden uitgenodigd om te reageren!

Zorghotel Udens Duyn is onderdeel van Brabantzorg. 
De focus ligt op zorgbehoevende en revaliderende gasten. 
Wij zijn per direct op zoek naar:

BELANGRIJKSTE TAKEN EN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Afwassen van serviesgoed, glaswerk en  
 bestek met behulp van een automatische   
 wasmachine
- Verspreiden van schoon serviesgoed,  
 bestek e.d. over de juiste afdelingen
- Schoonmaken van de afwasruimte en  
 bijbehorende ruimten

GEWENSTE KWALITEITEN
- Zelfstandig kunnen werken
- Collegiaal en representatief

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WIJ BIEDEN:
- Beloning en arbeidsvoorwaarden  
 conform CAO Horeca
- Prettige werkomgeving en  
 enthousiaste collega’s
- Doorgroeimogelijkheden en na eerste  
 tijdelijk contract uitzicht naar vast  
 contract
- Prettige werktijden  
 (maximaal 21.30 uur)

Annaboulevard 6  |  5406 PZ  Uden  

0413 - 712 550  |  info@udensduyn.nl

Ook scholieren die op zoek zijn naar een bijbaan voor een vaste avond vanaf
16.30 uur, of een vaste weekenddag, worden uitgenodigd om te reageren!

Zorghotel Udens Duyn is onderdeel van Brabantzorg.
De focus ligt op zorgbehoevende en revaliderende gasten.
Wij zijn per direct op zoek naar:

BELANGRIJKSTE TAKEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Afwassen van serviesgoed, glaswerk     
  en bestek met behulp van een auto 
  matische wasmachine
- Verspreiden van schoon servies 
  goed, bestek e.d. over de juiste  
  afdelingen
- Schoonmaken van de afwasruimte  
  en bijbehorende ruimten

GEWENSTE KWALITEITEN
- Zelfstandig kunnen werken
- Collegiaal en representatief

WIJ BIEDEN:
- Beloning en arbeidsvoorwaarden 
  conform CAO Horeca
- Prettige werkomgeving en 
  enthousiaste collega’s
- Doorgroeimogelijkheden en na 
  eerste tijdelijk contract uitzicht 
  naar vast contract
- Prettige werktijden 
  (maximaal 21.30 uur)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Annaboulevard 6 | 5406 PZ Uden
0413 - 712 550

info@udensduyn.nlwww.zorghoteludensduyn.nl


