
 
 

 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk: het zal lastig zijn om een mooiere werkplek te vinden. Jaarlijks 
reizen honderdduizenden mensen vanuit alle uithoeken naar dat kleine Alblasserwaardse dorpje. 
Nergens in de wereld staan zoveel molens bij elkaar als in Kinderdijk. Het gebied staat sinds 1997 op 
de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het beheer van en de educatie over het molengebied is in 
handen van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Onze hoofdtaak is de 19 molens en het 
gebied onderhouden, zodat ook komende generaties van dit unieke stukje Nederland kunnen 
genieten. Wij zijn per direct op zoek naar een  

Keukenhulp 
30 uur wisselend verdeeld over week- en weekenddagen (incl. feestdagen) 

M.i.v. 1 augustus 2019 

Wat ga je doen? 
Je zorgt voor het op orde houden van de horeca gelegenheid door het opruimen van vuil servies en 
het aanvullen van schoon servies. Verder voer je keuken werkzaamheden uit zoals de vaat wassen en 
voorraad bijvullen. Bij drukte ondersteun je het horeca team met andere horeca werkzaamheden. 

Wat verwachten we van jou? 

• In bezit van een diploma, bij voorkeur een horeca richting. 
• Je werkt zorgvuldig en hebt een goed gevoel voor kwaliteit en service.  
• Klantvriendelijkheid, gastvrij en representatief. 
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 
Wat bieden wij? 
Een afwisselende baan in een snel groeiende organisatie, waar ruimte is voor eigen initiatief en 
persoonlijke ontwikkeling. Dit najaar openen wij het nieuwe bezoekerscentrum. Het salaris is 
afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van Recron. 

Solliciteren 
Ben jij de keukenhulp die wij zoeken? Stuur dan voor 26 mei 2019 je motivatiebrief met CV naar HR 
adviseur Minouche Heikoop: minoucheheikoop@molenskinderdijk.nl. Voor vragen kan er contact 
opgenomen worden met Hans Slob, bedrijfsleider horeca, hij is beschikbaar op telefoonnummer 06-
20341359. 
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2961 AT Kinderdijk  
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