Informatie vrijwilligersfunctie
kok
Ons hospice
Onze gasten eten in de gezellige woonkamer of op hun eigen kamer. Onze keuken is in 2018
uitgebreid met o.a. een combimagnetron-oven en een stoomoven. Er is ook een moestuin
waar we zelf groenten, fruit, kruiden en eetbare bloemen kweken, die gebruikt worden in
de maaltijden voor onze gasten en hun naasten.
Werkzaamheden
Onze kookvrijwilliger bereidt met liefde voor onze gasten een warme avondmaaltijd.
Jouw werkzaamheden als kok zijn:
o Samen of met een maatje een maaltijd en soep bereiden voor 8 tot maximaal 16 mensen
o Inspelen op de wensen van onze gasten
o In samenspraak met jouw collega’s bepaal je het menu voor de dag.
o Lezen en input leveren aan ons digitale kookjournaal, waarin je bijhoudt wat je kookt .
o Je haalt de boodschappen voor de maaltijd
o Opruimen van keuken
o Navragen of de maaltijd heeft gesmaakt
Wij vragen van jou
o Lekker koken is jouw passie.
o Je kunt goed afstemmen op de behoeften van de gast en naasten.
o Je bent stressbestendig, zelfstandig en flexibel , bereid om van anderen te leren en staat
open voor feedback.
o Je hebt doorzettingsvermogen, kunt samenwerken en overleggen en houdt je aan
afspraken.
o Je kookt volgens de geldende hygiëne voorschriften.
Gevraagde beschikbaarheid
o Eén keer per twee weken van 15:00 uur tot ongeveer 18:30 en bereidheid om af en toe
in het weekend en tijdens de feestdagen te koken.
o Deelname aan het kookoverleg ( 4x per jaar).
o Je roostert jezelf (digitaal) in.
Wij bieden jou
o Inwerkperiode: je wordt ingewerkt en kookt samen met een ander kok
o Begeleiding door de coördinator vrijwilligers.
o Een training voor nieuwe hospice vrijwilligers, één keer per jaar een kookworkshop,
o Twee keer per jaar een gezellige activiteit waar vrijwilligers en medewerkers elkaar
ontspannen kunnen ontmoeten
Vrijwilligersvoorwaarden
o
Reiskostenvergoeding : ja, 0,19 cent per kilometer.
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