
De keuken van ‘Zo-Lekker’ kookt met veel liefde voor mensen die dit zelf niet meer kunnen 
vanwege hun hoge leeftijd, lichamelijke, psychische of andere sociale omstandigheden. 

Vrijwilligers van AanZ brengen deze warme maaltijden rond het middaguur rechtstreeks 
van onze keuken naar de mensen thuis. Dus écht vers én warm! 

 
 

Lokaal, dagvers, lekker en met passie voor de kookkunst.  
 

Zo-Lekker is op zoek naar een 

Zelfstandig werkende kok 
(m/v) parttime 18 uur 

 
Van maandag tot vrijdag bereiden wij zo’n 300 warme maaltijden in onze keuken te Terneuzen. 
Hierbij maken wij zo veel mogelijk gebruik van streekproducten uit de Zeeuws-Vlaamse regio 
door nauwe samenwerking met een lokale slager en groenteboer. 
Tegelijkertijd helpen we langdurig werkzoekenden in hun zoektocht naar een nieuwe baan. 
Onze keuken werkt samen met het Horeca Training Centrum. Gedurende enkele maanden 
volgen cursisten een intensieve training die hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk 
vergroot.  
 

Functie-inhoud 

Vanaf medio juli 2020 zijn wij voor het ‘Zo-Lekker keukenteam’ op zoek naar een zelfstandige, 
culinaire en initiatiefrijke kok die graag een uitdaging aangaat. Een kartrekker die indien nodig een 
brigade zoals omschreven weet aan te sturen, durft te ondernemen en geen uitdaging uit de weg gaat. 
Ondersteund door de brigade zorg je voor de bereiding en uitgifte van de maaltijden. Indien nodig 
assisteer je in de schoonmaak en afwas of de administratie.  
 
Dit vragen wij van jou 

 Je hebt minimaal een MBO opleiding tot kok, het in bezit zijn van het diploma leermeester 
horeca  SVH is een pré; 

 Je hebt kennis van verschillende bereidingswijzen, dieetleer en de hygiënerichtlijnen HACCP; 
 Je hebt enkele jaren ervaring als zelfstandig werkend kok; 
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden, kunt snel schakelen, delegeren en secuur 

werken; 
 Je bent flexibel inzetbaar; 
 Vaardigheden om goed met een computer, tablet of smartphone om te kunnen gaan; 
 Je hebt affiniteit met de doelgroep. 

 
Wij bieden 

Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot 
verlenging. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT. De functie is ingedeeld in  
FWG 35 (minimaal € 1.902,93 maximaal € 2.692,76) volgens CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en 
Thuiszorg (VVT). De vakantietoeslag bedraagt 8% en de eindejaarsuitkering 8,33%. 
 
Interesse? 

Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij Jos Ollebek, manager keuken Zo-Lekker, bereikbaar op 
0651199593. Je e-mail met brief en CV, stuur je voor 1 juli a.s. naar j.ollebek@zo-lekker.eu 


