
Vitakids zoekt voor diverse locaties in Arnhem per direct een 

 

Kinderkookcoach! 
Oproepbasis, ongeveer 4 uur per week 

Wie zijn wij?? 
Vitakids is onderdeel van Stichting Vitanos, die per 1 maart 2018 is opgericht. Wij zijn dus net gestart. 
Dankzij ons grote netwerk en de goodwill van onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers 
hebben, zijn wij heel erg hard gegroeid en zijn we op zoek naar een uitbreiding in ons team. 
 
Wat doen wij?? 
Vitakids organiseert met verschillende samenwerkingspartners in diverse wijken in Arnhem allerlei 
kookactiviteiten, o.a.: 
- Kookworkshops met project GO! in Malburgen en Presikhaaf 
- Verlengde Schooldagen 
- De lesmodule ‘Gezonde Leefstijl’ i.s.m. een kindergezondheidscoach voor groep 7/8 op basisscholen 
in Arnhem 
- Kookworkshops in moestuinen 
- ‘Speedhapjes’ op diverse grote kinderactiviteiten in Arnhem 
Deze kookactiviteiten hebben als doel kinderen op een positief stimulerende manier kennis te laten 
maken wat gezonde voeding nu eigenlijk is. Door in te zetten op preventie, beïnvloeding van gedrag 
en diverse samenwerkingsverbanden ontstaat een innovatieve aanpak waarmee we kunnen bijdragen 
aan de verandering naar een gezonde leefstijl. Met als resultaat dat het kind aangespoord wordt op 
lichamelijk, emotioneel, sociaal en educatief vlak.  
  

De taken van de kinderkookcoach: 
Als kinderkookcoach begeleid je kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar bij verschillende 
kookactiviteiten. Er worden gerechten en/of hapjes gekookt die aansluiten bij een gezonde leefstijl en 
passen in een klein huishoudbudget. 

Je leert de kinderen wat hygiëne en veiligheid inhoudt en je leert ze snijden, proeven, opruimen, 
schoonmaken, tafel dekken, netjes eten en met respect voor elkaar om te gaan. Tevens is het 
belangrijk dat je als kindercoach goed je grenzen aangeeft en deze bewaakt. 
Je probeert altijd de ouders van de kinderen bij de activiteit te betrekken, tenslotte zijn zij het die thuis 
koken, dus hun inzicht in gezond, makkelijk en lekker eten is heel belangrijk. 
Je werkt op verschillende locaties met verschillende samenwerkingspartners, dus flexibiliteit is 
noodzakelijk. 

Wij zoeken 
• Een kindercoach, liefst met horeca achtergrond; 
• Een afgeronde relevante opleiding, minimaal op MBO 4 niveau; 
• Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in kinderwerk; 
• Aantoonbare interesse in het begeleiden en werken met kinderen; 
• Zelfstandig kunnen werken en het overzicht bewaren, ook over het kookproces; 
• Werktijden in overleg. 
 
Wij bieden 
• Een afwisselende baan waarin je veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt, waar jij je steentje 
bijdraagt aan de samenleving; 
• Freelancevergoeding van € 30,- ex. BTW per uur 
 
Reacties 
Je motivatie met CV kun je voor 31 augustus sturen naar: info@vitanos.nl 
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