
Vacature afwasser

Wie wordt de nieuwe steun en toeverlaat van onze

bakkers? Voor onze bakkerij aan de Springweg in hartje

Utrecht zoeken we een enthousiasteling voor de afwas en

de bezorging van de versgebakken producten.

Je werkt de ochtend- of de middagdienst.

Om 8.00 start je dag. De broden komen dan net uit de oven.

Nog warm gaan ze in de trailer en met de elektrische fiets fiets jij langs

onze winkel en lunchroom. Daarna is het tijd voor een goede kop koffie en de

vaat. Lekker de muziek of een podcast aan en gaan!

Heb je de middagdienst dan start je met de vaat, rond 15.00 fiets je een

rondje langs de Oudegracht & de Twijnstraat om de soep, taarten & quiches die

die dag gemaakt zijn in de bakkerij te bezorgen. Bij terugkomst maak je de

vaat en de dagtaken af en sluit je samen met je winkel collega de dag af rond

18.00/19.00.

Bij KEEK maken we alles zelf. Zorg voor mens, dier en milieu staat daarbij

centraal. Daarom gebruiken we 100% biologische grondstoffen en zoeken we in

alle bedrijfsfacetten altijd naar een duurzame oplossing. Het bezorgen met

trailer en elektrische fiets is ook onderdeel van die filosofie.

Wat we jou bieden:

● fijne werkplek, een handig rooster waarin je goed van te voren je
wensen qua dagen en hoeveelheid diensten kan aangeven en aanpassen
aan je eigen agenda.

● Een bedrijf dat goed zorg draagt voor haar medewerkers.
● Een positief gestemd team dat oog heeft voor elkaar en...lekkere

koffie :)

Wat we van je vragen:

● je bent ordelijk, positief ingesteld en een aanpakker.
● je werkt graag zelfstandig en houdt ook van goede sfeer met

collega’s.

Werkdagen: variabel en aan te passen aan eigen agenda, een weekenddienst is

wel met regelmaat gewenst.

Werktijden: tussen 08.00 - 12.00 of 13.00 - 18.00/19.00 (week/weekend)

Salaris: conform horeca cao

Enthousiast of heb je nog vragen?

Stuur een e-mail naar info@keekutrecht.nl t.a.v. Floran van der Harst


