
Stichting Vitanos zoekt voor diverse locaties in Arnhem per direct een 

Freelance Horecamanager / Chef-kok 

Oproepbasis, ongeveer 4- 8  per week 

Wie zijn wij? 
Stichting Vitanos is per 1 maart 2018 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 van de freelancer in ons team. 
 
Wat doen wij? 
Stichting Vitanos stimuleert en ondersteunt individuele wijkbewoners om gezond en vitaal te worden of 
te blijven en actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee wordt tegelijkertijd het sociaal netwerk van 
samenredzaamheid in de wijk of buurt versterkt. 
Een grote groep burgers is of lijkt afhankelijk te zijn van georganiseerde zorg en aandacht. De huidige 
samenleving stelt echter hoge verwachtingen aan zelfredzaamheid. Stichting Vitanos streeft naar 
meer aandacht voor samenwerking en een complementerend aanbod om de zelfredzaamheid van 
individuele bewoners te vergroten en het vermogen tot samenredzaamheid in buurten en wijken te 
bevorderen.Stichting Vitanos doet dit door het organiseren, ondersteunen én verbinden van diverse 
activiteiten en initiatieven die in de woonomgeving plaats vinden. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk 
aan op activiteiten op wijk-, buurt- en omgevingsniveau. 
 
De taken van de freelance horecamanager: 
Als horecamanager heb je de centrale taak om een gezonde maaltijd samen te stellen voor de gasten 
en een bijzondere avond te realiseren. Je begeleidt de menusamenstelling en de bereiding van het 
eten die wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Je stimuleert, motiveert en zorgt voor een veilige 
werkomgeving, waarin iedereen welkom is en zich thuis voelt. 
Verder taken zijn: 
• Ontwikkeling en begeleiding van een herkenbare menucyclus en innovaties t.b.v. een gezonde 
leefstijl; 
• Organisatie en begeleiding van de inkoop van ingrediënten; 
• Organisatie en begeleiding van de aankleding en inrichting van de wijkontmoeting; 
• Handhaven en begeleiden van de hygiëneregels; 
• Organiseren en aansturen van het keukenvrijwilligers; 
• Administratieve werkzaamheden m.b.t. inkoop en gasten 
• Coachen en evalueren van vrijwilligers gericht op activering en samenwerking zodat zij zich sociaal 
en vaktechnisch ontwikkelen, afhankelijk van hun persoonlijke ambities. 

Wij zoeken 
Een ervaren kok die het overzicht kan bewaren over het bereidingsproces en over de inzet van de 
vrijwilligers. Je bent mensgericht en je kunt ervoor zorgen dat vrijwilligers zich binnen hun rol verder 
kunnen ontwikkelen. 
• Een afgeronde opleiding tot kok, minimaal op MBO 3 niveau; 
• Beschikken over een leermeesterdiploma en een diploma sociale hygiëne; 
• Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring als eindverantwoordelijke in de keuken; 
• Aantoonbare interesse in het begeleiden van mensen; 
• Zelfstandig kunnen koken voor groepen van ongeveer 50 gasten; 
• Vanuit persoonlijkheid en vakmanschap een natuurlijk overwicht hebben; 
• Aantoonbare ervaring met algemene computersoftware zoals e-mail, Word en Excel; 
• 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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