Vacature
Ook toe aan een toffe baan?
Dan hebben wij een leuke functie voor jou!

Leermeester in de Horeca
In verband met uitbreiding van ons Horeca team en groei van Prins Heerlijk zoeken wij
leermeesters voor in de keuken en bediening. Als leermeester ben je niet alleen gastheer/-vrouw ,
sta je in de keuken, maar maak je samen met onze leerlingen verse maaltijden en dranken klaar.
Ook help je tussendoor nog even de gast bij de kassa en zorg je ervoor dat de leerlingen ook aan
hun taken en leerdoelen hebben gewerkt die dag!

Wie zijn wij?

Bij Prins Heerlijk leren en werken jongeren met (ernstige) leerproblemen en/of verstandelijke
beperking in de horeca, detailhandel of zorg en dienstverlening. Jongeren doorlopen een
individueel leertraject, volgens ons concept “speciaal MBO in bedrijf”. Dat wil zeggen: in het
bedrijf of bij een werkgever, kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, met passend
onderwijsmateriaal en continuïteit van begeleiden. We zijn een sociale onderneming waarin veel
vernieuwing en ontwikkeling plaatsvindt.

Waarom doen wij dat?

Ons motto is jongeren laten deelnemen in de maatschappij en eruit halen wat erin zit.
Prins Heerlijk heeft daarvoor een aantal eigen leer-werkbedrijven.

Wie zoeken wij?

Leermeesters voor de keuken en voor de bediening:
•
Die zelfstandig, in samenwerking met leerlingen de locatie draait.
•
Die trots en voldoening haalt uit het begeleiden en coachen van de jongeren van Prins
Heerlijk.
•
Die met passie verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de uitstraling van de werkplek.
•
Die zich hard maakt voor een goede werksfeer, de efficiency, verkoopbevordering,
naleving wet- en regelgeving, veiligheid en dienstverlening.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een maatschappelijke organisatie met een zeer betrokken en enthousiast team
Een plek waar je ook als medewerker kunt leren en groeien
Flexibele werktijden en uren in overleg.
Met grote regelmaat de weekenden en avonden vrij.

Solliciteren?

Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature, kun je reageren via de website of per email
een sollicitatiebrief en CV sturen aan: personeel@prinsheerlijktilburg.nl onder vermelding van
leermeester horeca. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Abgar van Rijswijk,
teamleider Horeca en detailhandel, telefoon 06 2355 3348.

