
 

 

 

 

 

 

 

Affiniteit met gezonde voeding? Kom werken bij FRIS. 

Ben jij gek van alles wat met gezonde voeding te maken heeft? Houd je van het 
maken van hippe, afwisselende & Wereldse gerechten? Dan zijn wij opzoek naar 
jou!  

Functie omschrijving 

Je bent van alle markten thuis. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met voeding 
en gezondheid en houdt van lekker koken. Jij zorgt dat de saladebar gereed is en 
maakt alle salades zelf klaar. Je bereidt de lekkerste gerechten en dagelijks krijg 
je verse ingrediënten binnen. Daarvan maak jij verse salades, vegan burgers, 
wraps, gezonde taartjes, smoothies & sapjes. Je zorgt ervoor dat deze aan de 
juiste kwaliteitseisen voldoen.  
 
Wat we van je vragen is hard werken en passie voor gezond eten.  
Er wordt van je verwacht dat je je voor 100% inzet, want jij als horeca allrounder 
weet precies wat er op de vloer en in de keuken moet gebeuren. 

Zo ziet jouw dag eruit 

Je start om 15:00 uur en zorgt dat de leveringen opgeruimd worden. Je zorgt 
ervoor dat de saladebar gereed gemaakt wordt (bereiding ingrediënten). Vanaf 
16:30 uur - 20:00 uur komen er bestellingen binnen, die maak je en je zorgt 
ervoor dat de bezorgers worden aangestuurd. Na 20:00 uur ruim je alles op en 
rond 20:30/21:00 uur zit jouw werkdag erop. 

 

healthy food



Dit bieden wij 

• Je komt meer te weten over gezonde voeding 
• Je hebt een vaste bijbaan. 
• Je werkt in een gedeelde keuken met andere collega’s 
• Salaris conform Horeca CAO, +/- 12 - 20 uur per week, 2-3 avonden in de 

week (ook in het weekend). 

Dit is wat jij gaat doen 

• Het voorbereiden van de saladebar; 
• Het maken van salades - wraps - taartjes en gezonde smoothies en sapjes. 

Dit is wat jij nodig hebt 

• Je bent woonachtig in de buurt van Hoorn 
• Je bent pro-actief 
• Je bent gemotiveerd & leergierig 
• Je bent flexibel: je vindt het niet erg om ’s avonds en in het weekend te 

werken 
• Je bent minimaal 17 jaar 
• Bezit van een rijbewijs is een pré, maar geen vereiste 
• Horeca ervaring is een pré, maar geen vereiste  
• Je bent minimaal 2-3 avonden in de week beschikbaar 

Herken jij jezelf in deze competenties? 

• Pro-actief en steekt graag de handen uit de mouwen 
• Collegiaal en oplossingsgericht 
• Gemotiveerd en leergierig 
• Kwaliteitsgericht en hebt oog voor detail 
• Flexibel, enthousiast, eerlijk en je hebt een no-nonsense mentaliteit 
• Stressbestendig 

 
Dan zijn wij opzoek naar jou! 
Bel: 06-51735893 of stuur een e-mail naar: info@frishealthyfood.nl en wie 
weet ben jij straks lid van team FRIS! J 
 
 
 


