
Wil je in de horeca werken en de avonden vrij zijn?  
Wij hebben een leuke vacature! 
 

Bij B&G cateringservice zijn we op zoek naar een enthousiaste en flexibele 
Bedrijfscatering medewerker die van aanpakken weet. 
 
Voor deze vacature zijn we op zoek naar een catering medewerker voor ons 
bedrijfsrestaurant in Ede. 
Heb jij passie voor eten en drinken, maar werk je liever niet in het weekend? Lijkt het je 
geweldig om dagelijks een heerlijke lunch te verzorgen voor vaste gasten?  

Als catering medewerker op deze sfeervolle locatie heb jij aan afwisseling geen gebrek! 
Samen met jouw collega’s tref je de voorbereidingen voor de gezonde lunch. Je toont 
jouw passie voor eten tijdens het bereiden van de lunchgerechten. Gedurende de lunch 
help je de gasten aan de counter en verricht je de kassawerkzaamheden met een glim-
lach. 

Naast de lunchverzorging verzorgen we ook dagelijks verschillende automaten op deze 
locatie. Dagelijks lopen we een ronde om de koffieautomaten bij te vullen en te reini-
gen. Ook verzorgen we enkele drank en snoepautomaten op de locatie. 

Het komt sporadisch voor dat er vergaderingen, borrels of evenementen zijn waarvoor 
we je dan graag inzetten. Maar dat vind je geen enkel probleem en alleen maar leuk. 
Daarnaast ben je niet vies van de bijbehorende schoonmaakwerkzaamheden. Want ook 
dat hoort erbij. 

 

Wie ben jij? 

• Je bent gastgericht met relevante ervaring in de (bedrijfs)horeca. 

• Je hebt passie en affiniteit met voeding. 

• Je bent een team speler, maar kun ook zelfstandig werken. 

• Je hebt oog voor detail en een goede productkennis. 

• Je hebt een flexibele instelling, zodat je ons kunt ondersteunen bij partijen of an-
dere werkzaamheden op locatie. 

• Je hebt de nodige kennis van de HACCP-regels en kan deze ook op de juiste ma-
nier toepassen. 

 

Wat bieden wij: 

 

Werktijden: 
De werktijden zijn globaal van maandag tot en met vrijdag van 08:00 – 16:00uur, maar 
het kan wel eens voorkomen dat het wat eerder is of later wordt. 
 



Soort dienstverband: 0-14 uur 
 
Salaris: € 12.10 per uur (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 

 

Rooster: 
• Dagdienst 
• Flexibel werkrooster 
• ma-vrij 

 

Soorten aanvullende vergoedingen: 
• Vakantiegeld 

• Reiskostenvergoeding 

• Evt. volgen van cursussen 

 
 

Benieuwd naar wat wij allemaal doen? Check onze site! 

www.bengcatering.nl 


