Een goed team bestaat uit specialisten en allrounders. Allen met de kwaliteit om een topprestatie neer te
zetten. Ben jij behendig, snel, durf je initiatief te nemen? Kortom, ben jij de veldspeler in de keuken van
het Trainingscentrum van de KNVB Campus waar we de wedstrijd mee gaan winnen? Dan is dit de
overstap waarvan je gedroomd hebt.
Het hospitality team op de KNVB Campus runt het Trainingscentrum, het Teamhotel, de Rinus Michels Dug-out
en verzorgt de Business Events op de KNVB Campus. Kijk voor meer informatie op www.knvb.nl/campus. Om
het team compleet te maken zijn wij op zoek naar een:

Afwasser
fulltime-38 uur/parttime/min-max flexibel contract (m/v)
Wat ga jij doen?
Als veldspeler keuken binnen het team van de KNVB Campus ben je een servicegerichte, allround teamspeler
met de eindverantwoordelijkheid voor de spoelkeuken.

Waar zijn we naar op zoek?
Een afwas professional die, onder leiding van de Keuken Supervisor meevoetbalt of een sprint trekt als de
situatie daarom vraagt.
•
•
•
•
•

Afwassen van serviesgoed, bestek en keukenmateriaal;
Nadrogen of poleren van afgewassen materialen;
Nadat alles weer helemaal schoon is, sorteer je al het materiaal en zorg jij ervoor dat het weer op de
goede plek wordt teruggezet;
Je zorgt ervoor dat de keukenvloer schoon blijft;
Je houdt de spoelkeuken schoon en sluit deze na elke dienst netjes af.

Wie ben jij?
Zijn de woorden flexibel, hardwerkend, enthousiast, sportief en affiniteit met voetbal op jouw lijf geschreven?
Ben je een teamspeler die graag de handen uit de mouwen steekt en die schoon en netjes werkt? Heb je
ervaring binnen een keukenteam van een hotel of restaurant en ken je de verplichtingen van de HACCP? Dan
ben jij die nieuwe collega van het KNVB Campus keukenteam die we zoeken.

Wat bieden we jou en wat kun je verwachten?
Werken op de KNVB Campus, het kloppend voetbalhart van Nederland, daar waar onze nationale selecties
trainen, trainers worden opgeleid, bestuurders elkaar ontmoeten. Dé plek die een aanzuigende werking heeft
op mensen die van voetbal houden en daardoor worden geïnspireerd. Een uitdagende baan binnen een jong en
gedreven team. Een marktconform salaris (salariëring conform Horeca CAO) met reisvergoeding.

Enthousiast geworden en wil je bij ons solliciteren?

Wij zijn geïnteresseerd in gemotiveerde kandidaten die streven naar een topproduct voor een tevreden gast en
een eindresultaat om trots op te zijn. Ben je bereid je handen uit de mouwen te steken, stuur je motivatie
met cv naar: vacature@KNVBcampus.nl. Voor meer informatie kun je bellen met 0343-491424.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

