
 

Mennoos Kookerij in Groningen is op zoek naar een  

Medewerker Bediening (12-16 uur p/w) 

 

Kom werken bij Mennoos Kookerij, een restaurant met een sociale missie! Als onderdeel van Omega Groep is ons restaurant het 

middel om (jong-) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerzame en vooral leuke werkplek te bieden. Dit kan 

natuurlijk niet zonder een enthousiast en gedreven team van horeca professionals en een goed restaurant concept.  

Wij koken dagelijks met verse ingrediënten smaakvolle moderne gerechten, kijk maar eens op onze site voor een impressie! 

Daarnaast hebben wij gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Zowel voor onze gasten als voor elkaar en onze deelnemers. 

 

HET TEAM & DE BAAN 

Lijkt het jou leuk om hieraan bij te dragen en als medewerker bediening onze gasten in de watten te leggen?   

Je maakt deel uit van een divers team van horecaprofessionals en deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt 

hard gewerkt maar er is ook altijd ruimte voor lol en een goed gesprek.  

Je werkt samen met je collega’s en soms 1 of 2 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen stem je de werkzaamheden 

af waarbij je rekening houdt met elkaars kwaliteiten. Het principe op de avond is samen uit, samen thuis. Je helpt elkaar met als 

resultaat dat je gasten een heerlijke avond hebben gehad, jullie zelf lekker hebben gewerkt en dat het restaurant en de keuken 

aan het eind van de avond weer klaar staan voor de volgende dag! 

 

Mennoos Kookerij is geopend van dinsdag t/m zaterdag. Als Medewerker bediening zijn je werktijden ongeveer van 17.00 tot +/- 

22.00 uur. 

 

JIJ: 

• Hebt passie voor gastvrijheid en houdt er van deze te delen 

• Vindt het leuk om jezelf en daarmee onze service te blijven ontwikkelen 

• Werkt netjes en gestructureerd. Een goede communicatie met je collega’s spreekt je aan 

• Vindt het leuk om samen te werken, maar kunt het ook goed zelfstandig redden 

• Bent flexibel inzetbaar van dinsdag t/m zaterdag 

 

WIJ BIEDEN: 

• Een contract voor bepaalde tijd voor 12-16 uur per week. Op zondag en maandag ben je vrij 

• De mogelijkheid om mee te eten met ons avondeten  

• Je werkdagen kunnen in overleg ingepland worden in een rooster van 8 weken  

• Een salaris conform de CAO gehandicaptenzorg, functiegroep 20 (max. € 2.524,- bruto o.b.v. fulltime); 

• Een financiële toeslag voor het werken in de avonden, weekenden en feestdagen conform de CAO gehandicaptenzorg; 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag van 8%; 

• Naast de vakantie-uren krijg je conform de cao ook urenbalansverlof-uren die je o.a. als vakantie-uren kunt inzetten;  

• Een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer tot max. 30 km enkele reis. 

 

VRAGEN? 

Wil je meer weten over de functie of Mennoos Kookerij? Neem dan gerust contact op met Bedrijfsleider Jos Bartelds via  

06-82810910 of neem een kijkje op onze website www.mennooskookerij.nl, Facebook- of Instagramaccount. 

 

ONTMOETEN  

Herken jij jezelf in bovenstaande en ben je enthousiast geworden? Dan komen we graag met je in contact! Stuur jouw 

motivatiebrief en cv naar iksolliciteer@omegagroep.nl onder vermelding van 2022-122 medewerker bediening. We nemen 

binnen een aantal werkdagen contact met je op.  

http://www.mennooskookerij.nl/
mailto:iksolliciteer@omegagroep.nl

