Overwijk Koffiesystemen te Gorredijk is leverancier van het kwaliteitsconcept Café Salento.
Onder dit concept leveren wij betrouwbare koffieapparatuur, de lekkerste ingrediënten en
bieden wij uitstekende full service aan o.a. bedrijven, overheid, scholen en
gezondheidsinstellingen. Onze klanten kunnen een beroep doen op een team dat 365 dagen per
jaar een probleemloze service levert.
Voor diverse opdrachten zijn wij regelmatig op zoek naar diverse parttimers als

Automaten Operator
(o.a. Leeuwarden, Utrecht, Rotterdam)
Deze functie is gericht op de verantwoordelijkheid dat onze relaties de dag kunnen starten met
een lekker kopje koffie. Verder ben jij verantwoordelijk voor het op klantgerichte wijze verzorgen,
schoonmaken en aanvullen van verschillende (koffie)automaten. Tot jouw belangrijkste
verantwoordelijkheden behoren:
•
•
•
•

Bijvullen automaten (o.a. koffie, thee, melk, cacao, soep)
Schoonmaken van de koffieautomaten
Verhelpen van eenvoudige storingen waarvoor geen gereedschap is vereist
Beheren van de ingrediëntenstroom (bestellingen plaatsen en voorraadbeheer)

(Flexibele) werktijden
Binnen deze functie wordt flexibiliteit vereist en wordt gekeken naar de wensen van de klant. De
werktijden kunnen variëren tussen 7.00 uur en 18.00 uur en van zowel 1 uur per dag tot 8 uren
per dag als 1 of meerdere dagen per week. Ook kan er sprake zijn van het inzetten op meerdere
projecten en vervanging tijdens vakantie en ziekte van collega’s.

Functie eisen
-

beschikt over een gezond werk- en denkniveau en bent fysiek in goede conditie
het bezit van een eigen vervoermiddel om naar de diverse locaties te rijden
ervaring in een servicegerichte functie, bijvoorbeeld in de horeca of schoonmaak
bent (on)regelmatige uren beschikbaar (flexibele instelling)
in bezit van VOG (verklaring omtrent gedrag) dan wel kan deze verkrijgen

Competenties
Communicatief vaardig
Service- en oplossingsgericht

Representatief
Efficiënt, secuur en snel

Zelfstandig

Zou je in aanmerking willen komen voor een mogelijke functie als operator, dan willen wij je
verzoeken je brief + C.V. te sturen naar vacature@overwijk.nl. De gegevens zullen worden
verstrekt aan de project-verantwoordelijke(n) en, indien wij een positie voor u hebben, wordt er
contact met u opgenomen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer P. Hansma (0513 – 46 50 50).

