
 

Medewerker gastvrijheid (20 uur per week) 
 

Hou je ervan om een gastvrije sfeer te creëren, kan iedereen bij jou terecht met vragen en 
maak jij het verschil met een glimlach? Wil je graag iets betekenen voor de ouderen in Gilze en 
omstreken? Houd je van afwisseling en herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met 
Elkaar en Vertrouwd? Dan is deze functie zeker iets voor jou en dan maken we graag kennis 
met je! 
 

KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan zorgdiensten.  
Er zijn aparte teams voor kleinschalig wonen, individueel wonen, thuiszorg, dagverzorging en de 
nachtdienst. Verder hebben we een eigen huishoudelijke dienst, een eigen volledig uitgeruste 
professionele keuken en ons restaurant “De Vertoeverij”, waar bewoners dagelijks kunnen genieten van 
een lekkere maaltijd of een drankje. Er werken ongeveer 160 medewerkers bij ons, maar de lijntjes zijn 
kort, we weten van elkaar wat er speelt en we kunnen dus snel schakelen. Eigen regie, autonomie en 
ontwikkeling, zowel voor onze bewoners als onze medewerkers, hebben we hoog in het vaandel staan.  
 

WAT GA JE DOEN? 
Samen met je collega’s draag jij zorg voor een fijn ontvangst van onze gasten en het netjes te woord 
staan van onze bewoners, leveranciers en bezoekers. De collega’s van De Vertoeverij zijn ook telefonisch 
het eerste aanspreekpunt voor onze (externe) contacten, omdat wij geen receptie hebben. Hier horen 
ook licht administratieve taken bij. Ondertussen voorzie je onze bewoners en andere gasten in ons 
restaurant De Vertoeverij van drankjes en maaltijden. Je portioneert de maaltijden en je bereidt en 
serveert gerechten van de kleine kaart. Je zorgt voor een fijne sfeer wat maakt dat bewoners, bezoekers 
en medewerkers zich snel thuis voelen. Weekendhulpen en vrijwilligers kunnen altijd bij jou terecht met 
vragen. Kortom: jij bent een èchte gastvrouw en multitasker! Het is een diverse functie waarin je een 
groot verschil kunt maken in de gastvrijheid van St. Franciscus. 
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 
Naast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een salaris in schaal 20 (conform de CAO VVT), 
kom je te werken in een kleinschalige organisatie waar bewoners en medewerkers elkaar kennen. Jouw 
werkdagen worden flexibel ingeroosterd en de werktijden liggen tussen 08.30u en 20.00u. De sfeer bij 
ons is te omschrijven als open, gemoedelijk en gastvrij en hier doen we dan ook samen ons best voor.  
 

WAT BRENG JIJ MEE? 
Je beschikt over een afgeronde MBO-opleiding en werkervaring in de horeca. Je hebt een frisse en 
verzorgde uitstraling, je bent flexibel inzetbaar, enthousiast, proactief, dienstverlenend, geduldig en 
positief ingesteld. Daarnaast kun je prima overweg met de computer en heb je ervaring met het werken 
met Word en Excel. Als je daarnaast ook nog eens goed in het team past en je een hartelijke glimlach op 
je gezicht hebt staan, dan ben je van harte welkom! 
 

NOG VRAGEN OF SOLLICITEREN? 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Joost Blom (Teamleider Facilitair) 
via telefoonnummer 0161-302009. Wil je solliciteren? Mail dan uiterlijk 16 mei a.s. een motivatiebrief 
met jouw CV naar: werkenbij@stfranciscus.nl. De eerste kennismakingsgesprekken staan gepland op 
donderdag 20 mei a.s.  
 

Neem ook eens een kijkje op www.stfranciscus.nl, waar medewerkers hun ervaringen over het werken 
bij St. Franciscus delen, of bezoek ons op Facebook. 
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