
 
 

Restaurant Deksels is op zoek naar een enthousiaste  
 

Medewerker Restaurant  
20 uur per week 

 
Stichting Kringloop Zwolle 
De Stichting Kringloop Zwolle haalt (her)bruikbare spullen gratis op, neemt (her)bruikbare spullen 
gratis in, sorteert ze, repareert wat kapot is en brengt ze weer in omloop, zodat ze niet gestort of 
verbrand hoeven te worden. Van al deze spullen wordt 85% op de een of andere manier hergebruikt.  
  

Restaurant Deksels 
In onze locatie aan de Veerallee is restaurant Deksels gevestigd. In Restaurant Deksels begeleiden we 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om zelfstandig voor onze gasten smakelijke gerechten 
te bereiden en voor te schotelen. In ons restaurant kunnen de gasten genieten van een kop koffie of 
thee met een huisgemaakt taartje of van één van onze huisgemaakte (lunch)gerechten.  
Voor Restaurant Deksels zijn wij op zoek naar een medewerker Restaurant om de werkbegeleiders 
van Deksels te ondersteunen.  
 

Wat ga je doen? 
 Bedienen van gasten in het restaurant  
 Bereiden van eenvoudige gerechten  
 Ondersteunen en begeleiden van meewerkers, stagiaires en vrijwilligers in het restaurant en 

in de keuken  
 Meedenken over visie en plannen voor restaurant Deksels 

 

Wat neem je mee?  
 Je hebt een horeca-hart (gastvrij, kennis van horeca en bijbehorende wetgeving)  
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 
 Begeleidende of coachende vaardigheden zijn een pré  

 

Wat bieden wij?  
 Een uitdagende baan waar je veel kunt leren van en met elkaar 
 Een dienstverband van 20 uur per week (een volledig dienstverband omvat 38 uur per week), 

de werkzaamheden vinden plaats van dinsdag tot en met zaterdag 
 Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven) 

volgens schaal B (betreft € 1.725,00 bij een volledig dienstverband) 
 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een half jaar, met mogelijk uitzicht op verlenging  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
Frans Jan Bontekoe, Bedrijfsleider Zwolle Veerallee, telefoonnummer 06 – 51475899 of in de winkel 
vragen naar Jos van der Weijden, werkbegeleider Deksels.  
 
Ben je enthousiast geworden? Mail dan je sollicitatie met CV voor 3 juni as. naar 
personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl. De vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur naar intern uit. De gesprekken vinden plaats op woensdag 15 juni.   


