
  
Het Natuurcentrum Gorinchem is een gezellige en toegankelijke organisatie. Medewerkers, vrijwilligers, 

stagiairs en mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt werken hier samen. Wij hebben per direct de 

volgende functie/stageplek beschikbaar: 

 

Gastvriendelijke stagiair/medewerker horeca (m/v)  
 

Wat ga je doen? 

Als medewerker/ stagiair horeca zorg je ervoor dat onze gasten een prettig verblijf in het restaurant 

hebben. Met een glimlach neem je de orders op en serveer je de bestellingen uit. Ook het bereiden van 

eenvoudige gerechten, zoals tosti’s belegde broodjes en pannenkoeken is aan jou toevertrouwd.  

 

Je ruimt de vaatwasmachine in- en uit, houdt de keuken, het restaurant, de vergaderzalen, de terrassen 

en de toiletten netjes.  

Je werkt voornamelijk in de weekenden, zaterdagen of zondagen van circa 11.00u tot 18.00u. 

Incidenteel kan je ook op werkdagen gevraagd worden te werken, bijvoorbeeld tijdens de 

schoolvakanties. 

 

Volg je een horeca opleiding? Reageer dan zeker! Naast meedraaien in de bediening en in de keuken 

leer je als (BBL) stagiair hoe je kunt ondernemen en leidinggeven in de horeca.  

 

Wie zoeken wij? 

Uiteraard ben je een echte horeca-tijger en houd je van aanpakken. Je bent sociaal ingesteld en je 

vriendelijk tegen je collega’s en gasten. Uiteraard staat kwaliteit en hygiëne bij jou hoog in het vaandel. 

Het is fijn als je zelfstandig kan werken en ziet wat er gedaan moet worden, uiteraard is altijd een 

leidinggevende op het Natuurcentrum aanwezig die je aansturing geeft waar nodig. In verband met de 

Drank- en Horecawet moet je ouder zijn dan 16 jaar.  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Werken/ stage lopen bij Natuurcentrum Gorinchem betekent werken bij een levendige organisatie waar 

geen dag hetzelfde is. Je maakt deel uit van een gezellig en divers team waarin je snel wordt 

opgenomen. Er is een helder introductieprogramma. Je krijgt een passend salaris bij de functie en 

leeftijd, daarnaast zijn er diverse secundaire arbeidsvoorwaarden. 

In beginsel krijg je een contract op oproepbasis, uiteraard krijg je een vast contract als de samenwerking 

van beide kanten goed bevalt.  

  

Vind je dit een aantrekkelijke stageplek/ functie? Mail dan je cv en motivatie, zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk vóór 15 februari 2018 naar Gitta Spruit, directeur, personeelszaken@ncgorcum.nl of tel voor 

meer info 0183 630 911. 
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