
De Congregatie Zusters Franciscanessen
van Mariadal te Roosendaal zoekt voor haar refter

(de ruimte waar zusters gezamenlijk eten en drinken)
een medewerker voor 24 uur per week

Een leuke baan in wisselende diensten per week, waarin de medewerker refter voor de zusters 
van Mariadal en St. Anna allerlei restauratieve werkzaamheden verricht. Een belangrijk onder-
deel hiervan is het dagelijks uitserveren van de warme maaltijd in de refter, het verzorgen van 
de koffie en thee of verzorging van de broodmaaltijden voor zusters die daar ondersteuning bij 
behoeven. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals een uitvaart of congregationele feesten, worden 
verstrekkingen bereid en geserveerd. Het verzorgen van de reserveringen bestuurskamer en 
schoonmaak van de werkruimte, bestelling van maaltijden, voedingsmiddelen en beheer van 
voorraad zijn onderdeel van de taak. Binnen het team met twee collega’s worden de refterwerk-
zaamheden dagelijks verricht. Op deze wijze maakt de refterdienst het mogelijk dat de zusters 
plezierig en smakelijk aan hun gemeenschapsleven kunnen deelnemen òf, indien nodig, goed 
verzorgd in hun appartement kunnen verblijven.

Gelet op de aard van de werkzaamheden gaat onze voorkeur uit naar een medewerker die:
- veilig en ordelijk, aan de hand van hygiëne richtlijnen, kan werken
- basiskennis heeft van maaltijden serveren
- zelfstandig kan werken binnen het takenpakket
- zich kan inleven in de doelstelling en spiritualiteit van de Congregatie
- sociaal vaardig, vriendelijk en tactvol is met ouderen
- tact en vaardigheden heeft in zelfstandig werken binnen teamverband
- representatief is in de veelvuldige omgang met zusters, gasten en collega’s

De refter medewerker wordt benoemd door het bestuur, ressorteert onder de coördinator 
Congregatie leefgemeenschap en werkt onder praktische aansturing van het team leidsters. Sa-
lariëring geschiedt overeenkomstig het Rechtspositiereglement van de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen (KNR)

Uw sollicitatie kunt u tot 24 maart 2023 richten aan:
Zusters Franciscanessen van Mariadal, t.a.v. Zuster Margriet van der Vliet, Algemeen Overste                 
St. Theresiastraat 44, 4703AK Roosendaal.

Voor eventueel nadere informatie kunt u tijdens werkuren contact opnemen met mevrouw 
Jolanda van Eekelen, Coördinator Congregatie leefgemeenschap, via telefoonnummer 
0165 555544 (alle werkdagen behalve donderdag).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdagochtend 28 maart.


