
 
 

 

 
 

 
Vacature Medewerker Spoelkeuken 

 
Zoek je een flexibele bijbaan op een inspirerende plek met leuke mensen?  

Dan nodigen we je uit om te solliciteren voor de functie van medewerker spoelkeuken.  
 
 
Wie wij zoeken 
Als medewerker spoelkeuken maak je deel uit van het keukenteam en ondersteun je de koks en de 
chef-kok. Het keukenteam op Retraitecentrum Venwoude faciliteert op wisselende dagen voor 
verschillende groepen -variërend van 10 tot 150 deelnemers- heerlijke biologische en vegetarische 
maaltijden.  
 
Je bent flexibel inzetbaar wat betreft uren en dagen en vindt het leuk om in een team te werken. 
 

o Je hebt oog voor een opgeruimde en verwelkomende ruimte (eetzaal) 
o Je maakt de keuken volgens onze en de HACCP richtlijnen schoon 
o Je bent flexibel inzetbaar qua werkzaamheden en werktijden en –dagen 
o Je hebt ruimte om op wekelijkse/regelmatige basis mee te werken in een klein en 

professioneel keukenteam 

 
Taken 
In deze rol assisteer je ons team bij alle werkzaamheden in de (spoel)keuken, zoals: 
 

o het opruimen van de eetzaal 
o doen van de afwas 
o keuken schoonmaken  

 
Wie wij zijn  
Landgoed Venwoude is een fantastisch mooie plek en ligt midden in de bossen van Lage Vuursche. 
Een prachtige werkplek zowel door het groen, de omgeving als door de bedding van betrokken 
mensen. Het is een plek waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. We bestaan 
uit een team van relatief jonge mensen die de plek graag nog mooier en professioneler willen maken. 
Er is ruimte voor elkaar en de omgeving, voor kwaliteit en persoonlijkheid.  
 
 
Wat wij bieden 
Een medewerker spoelkeuken ontvangt bij ons een passende vergoeding waarbij wij de Horeca CAO 
zoveel mogelijk volgen. Het uurtarief is daarbij afhankelijk van de leeftijd. Mensen van alle leeftijden 
zijn welkom.  
  



 
 

 
 
 
  
 
 
 
De geldende uurtarieven zijn: 
 

Leeftijd Bruto uurtarief Venwoude 
16 jaar 5 euro 
17 jaar 5 euro 
18 jaar 6 euro 
19 jaar 7 euro 
20 jaar 9 euro 

21 jaar en ouder 11 euro 
 

o Wanneer het past bij de dienst en mogelijk is qua capaciteit, kan er tegen een kleine 
onkostenvergoeding worden overnacht en ontbeten op Venwoude zelf. Dat kan comfortabel 
zijn bij een vroege of late dienst.  

o Wij werken met een reiskostenvergoeding van 0,19 euro/km vanaf 15 km reisafstand, met 
een max van 30 km per dag en maximum van 150 km per week. Dit geldt ook voor reizen met 
het OV. Er is een bushalte naast de ingang van ons landgoed. 

 
Contact en solliciteren 
Ben jij die teamspeler, die het leuk vindt om in de keuken te werken, omringd door een enthousiaste 
en professionele keukenploeg? Wacht dan niet langer en neem contact op met onze Chef-Kok: Ruud 
van Tienen: Tel: 06-15550509 / Mail: ruud@venwoude.nl 


