Medewerkers Horeca - Catering
- Hospitality
Een medewerker in uw bedrijfskantine
of lunchroom? Een barista op uw
event? Een bordenwasser in de
keuken? Mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt worden bij Werkse!
voorbereid op deze taken. Zij zetten
graag een volgende stap. Bij u in de
horeca?

Training personeel
Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar
personeel in de horeca stoomt werkleerbedrijf
Werkse! medewerkers klaar voor deze sector.
Mensen maken in ons eigen bedrijfsrestaurant
kennis met de wereld van hygiëneregels en
HACCP, van broodjes bereiden en uitserveren tot

hospitality en communiceren met klanten en dan
nog de kassa bedienen en meer.

Plaatsen / inhuur medewerker(s)
In combinatie of specifiek valt er te denken aan
plaatsen, inhuur of detachering van medewerkers
als:
Barista
Medewerker lunchroom
Medewerker bedrijfsrestaurant
Gastvrouw/heer
Bordenwasser / schoonmaker
Receptiemedewerker
Garderobemedewerker / gastenregistratie
Banketing van zalen / vergaderingen
Ondersteuning bij evenementen
……

Voordelen
Medewerker met praktijkervaring
Zowel voor tijdelijk als langdurig

Geen financiële risico’s en personeelsadministratie voor u als klant: medewerkers
blijven bij Werkse! op de P-rol staan
Geef invulling aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen met het inschakelen van
medewerker(s) van Werkse!.

Barista
Werkse! beschikt over opgeleide barista’s en is in
het bezit van een heuse Piaggio Ape ofwel een
mobiele Barista. In te huren – in combinatie met
onze barista(s) – bij evenementen.

Werkleerbedrijf
Soms lukt het mensen niet om zelfstandig werk te
vinden. Hiervoor heeft Werkse! het Werkleerbedrijf
ingericht waarvan Catering een onderdeel is.
Binnen het Werkleerbedrijf worden mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een
plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Zij worden in
de gelegenheid gesteld om, na een diagnose op
competenties, arbeidsritme op te doen en te
werken aan de competenties goed werknemerschap. Specifiek voor catering worden mensen ook
opgeleid in de benodigde horecavakvaardigheden.
Medewerkers van Werkse! gaan voor kwaliteit en
zijn u graag van dienst! Werk uitbesteden aan
Werkse! betekent voor u als klant: ‘meedoen aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Contact
U kunt ons bereiken via jbazuin@werkse.nl

of neem contact op met Jim Bazuin,
beheerder Catering via: 06 28 22 43 11

Gantel 23

2635 DP Den Hoorn

Postbus 500

2600 AM Delft

015 215 14 00

info@werkse.nl

www.werkse.nl

