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Wij maken dagelijks het verschil voor heel veel ouderen en kwetsbare mensen door hen een gezonde 
verse maaltijd aan huis te bezorgen.  

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een  

Operationeel medewerker (ca. 24 uur per week)  
Als operationeel medewerker ben je het visitekaartje voor Gooise & Eemlandse Tafel. Je staat klanten 
aan de telefoon te woord, verwerkt orders, beheert de voorraad, bereidt routes voor, vult tussendoor de 
website met het nieuwe weekmenu, doet de inkoop ....  

Kortom we zoeken een zeer geduldige, zelfstandig werkende, commerciële duizendpoot. Enfin, ben jij 
die vlotte, vrolijke, aanpakker die d’r hand niet verdraaid bij het multitasken? Dan zoeken wij jou en 
vragen wij je vooral snel contact met ons op te nemen!  

Wij bieden 
Een leuke baan voor 3 dagen per week waarbij de woensdag in ieder geval een vaste werkdag voor je 
is. Wij vinden dat talent en hard werken beloond moet worden. Daarom kun je voor deze baan rekenen 
op:  

• Bruto maandsalaris € 2.260,- (o.b.v. fulltime)  
• Eindejaarsbonus 
• Premievrij pensioen  
• 24 vakantiedagen (op basis van 40 uur) en 8% vakantiegeld 
• Iphone of telefoonvergoeding 
• Leuke collega’s en heel veel dankbare cliënten  

Wij vragen  

• Duidelijke en klantvriendelijke manier van communiceren  
• Jij houdt van structureren, optimaliseren en verbeteren  
• Ook werk je ordelijk, systematisch en nauwkeurig  
• HAVO/MBO+ werk- en denkniveau  
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Ervaring met Excel is een must! 
• Ervaring met Exact en websitebeheer is een pré  
• In het bezit van een geldig rijbewijs B  
• Werkdagen in overleg waarbij de woensdag een vaste werkdag zal zijn 
• Affiniteit met ouderen  

Informatie & solliciteren 
Wil je meer informatie over de functie neem dan tussen 9.00 - 15.00 uur contact op met Danielle 
Schemkes-Visser bereikbaar op 035 - 2031277. Of weet je na het lezen van bovenstaande 
vacaturetekst gelijk al dat dit jouw droombaan is? Stuur dan snel (maar uiterlijk voor 31 mei 2022) je 
motivatie met cv per email naar danielle@gooisetafel.nl  


