Word jij keukenvrijwilliger bij De Steenhouwer dagopvang daken thuislozen?
Verbinding is het kerndoel van CAW Antwerpen. Hoe meer mensen zich verbonden voelen met anderen, met de samenleving - hoe meer welzijn. Daarom versterkt CAW Antwerpen de
kracht van mensen, door samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een veilig en vrijwillig kader. Steeds opnieuw.
Inloophuis De Steenhouwer biedt laagdrempelige dagopvang voor dak- en thuislozen. Iedereen die er nood aan heeft is welkom en kan bij ons terecht voor praktische en psycho- sociale ondersteuning. We hechten veel belang aan een warm contact en een uitnodigende,
aangename sfeer in onze werking.
Sta je graag in de keuken?
Heb je een hart voor mensen die in de maatschappij het meeste steun nodig hebben?
Ben je ordelijk en houd je van sociaal contact?
Wat zijn je taken?
•

Alle voorbereidingen doen voor het bereiden van soep en middagmaal

•

Opmerken en signaleren van tekorten aan materiaal en voedingsproducten

•

Samenwerken met de toogmedewerkers en met logistiek medewerkers

•

Het onderhoud van de keuken mee opvolgen (friteuse, dampkap, …)

•

Suggesties doen voor goedkopere alternatieve menu’s

•

Hygiënisch en veilig werken (HACCP)

Wat vragen we van je?
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•

Basiskennis koken voor grote groepen

•

Willen werken volgens HACCP normen

•

Creatief zijn met voorradige producten

•

Flexibel kunnen omgaan met (ook onverwachte) veranderingen en/of noodzakelijke
aanpassingen (bv. menuwijziging)

•

In team kunnen samenwerken

•

Constructieve houding naar alle medewerkers van De Steenhouwer

•

Interesse in de doelgroep van dak- en thuislozen

•

Respect voor personeel, vrijwilligers en bezoekers

•

Beschikbaar zijn op maandag tussen 8u30 en 14u u of op zaterdag tussen 8.30 en 14 u.

Wat bieden we je?
•

Een aangename, dynamische vrijwilligersgroep

•

Een leuk toog- en keukenteam

•

Een verzekering

•

Boeiende nieuwe contacten

Zin om aan de slag te gaan?
Stuur dan een mailtje naar thomas.vervecken@cawantwerpen.be
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