
 

 

 

 

Voor ons cateringbedrijf zijn wij op zoek naar een spontane medewerker (m/v). Ben jij die persoon 

die vol enthousiasme aan een nieuwe dag start ook al weet je niet wat de dag je zal brengen en heb 

je een passie voor eten? Dan hebben wij een interessante vacature voor jou! 

Waar ga je werken? 

Voor velen is Mennega al jaren een begrip in Assen. Wij richten ons op catering-activiteiten en de 

formule ‘Thuis uit eten’. Bij Mennega kun je dik belegde broodjes, lunchgerechten, gevarieerde 

menu’s en meer bestellen. Dit kun je afhalen of bezorgen we bij jou thuis. Daarnaast cateren we bij 

bedrijven en particulieren om allerlei diverse redenen. Wij doen dit met elkaar onder het motto 

‘Uitsluitend het allerbeste’. 

Wat ga je doen? 

- Lunches en maaltijden bereiden 

- Party catering werkzaamheden op locatie 

- Opstellen van werkbonnen en verwerken van facturen 

- Opruim- en schoonmaakwerkzaamheden volgens HACCP richtlijnen 

- Je denkt mee in creëren van nieuwe maaltijden, lunches en cateringevenementen 

Wie ben jij? 

Je hebt een servicegerichte instelling waarbij je let op elk detail. Naast je gastvrije instelling vind je 

het leuk om ook je organisatorische kwaliteiten in te zetten en denk je in kansen om samen met het 

team onze klanten de meest smaakvolle beleving mee te geven. Creativiteit is dan ook een zeer 

welkome eigenschap.  

- Flexibel inzetbaar 

- In bezit van een autorijbewijs 

- Je beheerst de Nederlandse taal 

Wat bieden wij? 

Je wordt onderdeel van een hecht team, een functie waarin je de ruimte krijgt om mee te denken 

met het bedrijf. Daarnaast ontvang je van ons 

- Een jaarcontract 

- Salaris wordt uitbetaald volgens Horeca-cao 

- Dienstverband van 32 tot 38 uur per week 

- Werktijden maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur, op zondag zijn we gesloten 

- Reiskostenvergoeding, indien van toepassing 

- Vakantietoeslag 8% 

Ben je enthousiast over de functie? Dan zien wij jouw cv en motivatiebrief graag in de mailbox 

verschijnen van info@mennega.nu. De motivatiebrief attendeer je aan Tabe Poede. Heb je vragen 

over de vacature? Neem contact met ons op via 0592 317 626. 
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