
LEIDINGGEVENDE BEDIENING  

24-32 uur per week 

De Veldkeuken is Het Biologische Groenterestaurant van Amelisweerd. Met een eigen bakkerij, een    

landgoedkeuken, een winkel en een restaurant voor ontbijt, lunch en borrel. In de zomermaanden tot 

november serveren we diner in de vroege avond. ‘s Winters zijn we alleen overdag geopend.  

Van dinsdag t/m vrijdag ontvangen we in onze zaalruimtes groepen voor een bosdag of vergadering. 

Nu de vakantie bijna voorbij is en de studies weer beginnen hebben we weer plek in ons team voor      

enthousiaste collega’s, waaronder een leidinggevende die verantwoordelijk is voor de aansturing op de 

vloer en voor het openen of sluiten op een dag.  

 

Dit is wat wij zoeken: Jij : 

 

 

• bent goedgemutst, communicatief en gastvrij 

• bent ook op een weekenddag beschikbaar, want dan is het druk! 

• bent positief en motiverend naar je collega’s 

• Je hebt snel overzicht en je kunt vooruitkijken en plannen 

• zet graag een stapje extra waar nodig 

• hebt zin om in een gezellig team van alles aan te pakken,   

• Bent 18 jaar of ouder 

 

 

Dit bieden we: 

• Werkplek op een prachtig landgoed, op 15 min. fietsen vanaf de Domtoren; 

• Een afwisselende functie van 24 tot 32 uur per week, vaak overdag, één weekenddag pw vrij; 

• een salaris passend bij je ervaring en functie, een contract, delen in de fooi met je collega’s; 

• smakelijke secundaire arbeidsvoorwaarden( gratis personeelslunch of -diner, pauze doorbetaald 

• Duurzaam & gezond bedrijf, 100% bio, vegetarische keuken, prima koffie en het beste desembrood 

• een team van creatieve en enthousiaste collega’s; 

• ruimte om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen 

 

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Stuur een mailtje met CV 

naar amelisweerd@veldkeuken.nl t.a.v Lianne of Elisa.  

Of kom even langs om de sfeer te proeven!  

Op doordeweekse dagen kun je ook bellen: 030-7610877 

mailto:amelisweerd@veldkeuken.nl

