
 
 

Vacature In- en Extern V2021-38 
 
 

OlmenEs zoek per 1 oktober a.s. een: 
 

Kok 
36 uur per week 

 

De organisatie  

OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 
OlmenEs heeft de ervaring en overtuiging dat het leven in een veilige en vertrouwde gemeenschap 
voorziet in de behoefte van de bewoners. Juist de samenhang in wonen, werken, culturele en 
vrijetijdsactiviteiten maakt OlmenEs bijzonder en onderscheidend. Binnen de setting van de woon- 
en werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon voert, vindt professionele 
begeleiding en behandeling plaats. Op dit moment is OlmenEs volop in ontwikkeling teneinde de 
teams zelf organiserend te laten functioneren conform de visie en het beleid van OlmenEs. 
 
Zorgvisie 

OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie en werkt vanuit de kernmotieven 
ontwikkeling en verbinding. Deze zijn in alle facetten van de organisatie herkenbaar. Naast de 
zorgvisie zijn deze kernmotieven ook terug te vinden in het mede-werkersbeleid, de 
managementstijl, besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs in de maatschappelijke 
omgeving. 
 
Plaats in de organisatie, de keuken 
Ontvangt leiding van de teamleider-werkleider keuken. De zelfstandig werkend kok werkt samen met 
2 koks, 1 keuken assistent, 4 bewoners, 3 dag werkers, 1 vrijwilliger en de teamleider-werkleider 
keuken. 
 
De kernopdracht  in deze functie 
Voorbereiden, bereiden en portioneren van voeding op basis van receptuur voorschriften.  
Voorbereiden en bereiden van (dieet) voeding, administratieve werkzaamheden, schoonhouden van 
keuken, apparatuur en algemene ruimtes. 
 
Wat neem je mee?  

• Kennis van voeding in het algemeen en van biologisch (dynamische) voeding in het bijzonder; 

• Kennis van HACCP voorschriften volgens de hygiëne code 2021; 

• Zowel zelfstandig als samen kunnen werken binnen een (zelf organiserend team) binnen kaders 
en verantwoordelijkheden als beschreven in de functiebeschrijving; 

• Sociale vaardigheden, van belang voor de samenwerking binnen het keukenteam en voor 
contacten met medewerkers en bewoners, zoals tact, hulpvaardigheid, invoelend vermogend en 
flexibiliteit; 

• Bereidheid tot het ev. volgen van opleidingen/cursussen betreffende de antroposofische visie van 
OlmenEs. 

 
 
 



 
 

Wat biedt OlmenEs? 

OlmenEs 

• biedt een prettige en inspirerende werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling; 

• werkt met zelforganiserende teams waarbij je volop ruimte hebt om mee te praten en mee te 
denken over de verdere ontwikkeling van het team; 

• biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een rijk cultureel leven voor zowel bewoners als 
medewerkers; 

• is gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving; 

• heeft kinderopvang op het terrein; 

• biedt werk waar je trots op kunt zijn. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een tijdelijke functie voor 36 uur per week voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt 
het omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.  De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Gehandicaptenzorg. Het salaris bedraagt - afhankelijk van ervaring - maximaal €2716 ,00 bruto bij 
een fulltime dienstverband (FWG 30).   
 
Informatie en reactie 

Een uitgebreide functiebeschrijving kun je opvragen bij de afdeling HR via hr@olmenes.nl. Voor 
nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Michel Steeman Teamleider-
werkleider keuken. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0516-438162. 
 
Heb je interesse in deze functie dan kun je tot en met zondag 5 september a.s. op deze vacature 
solliciteren door je sollicitatiebrief met motivatie en  CV te mailen naar hr@olmenes.nl t.a.v. Michel 
Steeman en onder vermelding van vacaturenummer V2021-38. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 15 september 2021 tussen 13.30 uur en 17.00 
uur. 
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