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Werken kun je leren! 

Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kansen 

om jezelf te ontwikkelen en mee te kunnen doen in de maatschappij. Werken is daarbij 

onmisbaar. Met passend werk haal je niet alleen het beste uit zichzelf, maar draag je 

ook een steentje bij aan de samenleving. 

Onze missie: Zo snel mogelijk een passende werkplek vinden.  En zorgen voor de juiste 

begeleiding en ondersteuning op het werk. Carrousel zorgt ook voor 

werk(ervarings)plekken, zowel binnen- als buiten de muren van SWZ Zonhove.  

 

Carrousel is op zoek naar medewerkers voor Lunchroom de Komeet 
Wil jij werken en leren in een leuk team?  

Dan zoeken wij jou! 

 

Vacature 

Naam functie: Medewerker Lunchroom de Komeet 

Werklocatie:  in de lunchroom op het terrein van SWZ Zonhove  

Uren per week: 6-32 uur per week, in overleg  

Soort werkplek:  werk-, stage- of leerplek  

   Dit in samenwerking met stagiaires uit maatschappelijke  

(zorg-)opleidingen, onder begeleiding van een vast team. Dit  

team bestaat uit 2 persoonlijk begeleiders, waarvan 1 ook 

stagiairebegeleider is, en 1 begeleider die tevens kok en 

voedingsconsulent is. 

Voorziening nodig:  In overleg  

 

Waar ga je werken? 

In lunchroom de Komeet op het terrein van SWZ Zonhove in Son en Breugel. 

In de Komeet zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van je persoonlijke leerdoelen; 

communicatie, samenwerken of leren werken in een team. Ook het aanleren van 

beroepsvaardigheden kan een doel zijn zodat we samen kunnen kijken of doorstroom 

mogelijk is. Ieder die werkt in de Komeet heeft een individueel plan waarin gekeken 

wordt naar wat jij nodig hebt om je doelen te behalen.  

 

 

Wat zijn de taken? 

 

1. Voorbereiden/ verzorgen van de lunch: broodjes bakken, soep maken, salades 

snijden, counter vullen e.d. 

2. Kassa draaien 

3. Verzorgen van de was 

4. Tijdens de lunch: friet en snacks bakken, broodjes maken en uitgeven. 

5. Na de lunch: poetsen van alle ruimtes, kassa tellen 

6. Daarnaast zijn er ook losse taken zoals soeplijst maken, extra verstrekkingen, 

soepballen draaien, saucijzenbroodjes maken enz. 
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Verder is de Komeet een veilige omgeving die open staat voor een fijne samenwerking, 

waarin je jezelf kan en mag zijn, iedereen is gelijk, ieder heeft zijn eigen kwaliteiten. 

We gaan uit van je mogelijkheden en proberen om je onmogelijkheden aan te passen 

zodat ook deze tot je mogelijkheden gaan horen. 

 

Visualisatie 

In de Komeet werken we met formats, alles is uitgewerkt in tekst en plaatjes. 

Alle taken staan op het planbord en hierdoor is alles overzichtelijk. 

 

Wat kun je leren? 

Door het bovenstaande aanbod zijn de volgende vaardigheden te leren. 

• Werknemersvaardigheden (op tijd komen, netjes werken, doorwerken, etc.) 

• Sociale vaardigheden (goed omgaan met collega’s, met klanten, etc.) 

• Planning en organiseren  

• Praktische vaardigheden die horen  bij een taak. 

 

Samen met jou maken we een werkplan waarin staat beschreven welke taken en 

vaardigheden bij jou passen en wat je wil gaan leren. 

 

Hoe ziet een werkdag eruit?  

Je start de dag samen met je collega’s en werkleider op, onder het genot van een kopje 

koffie of thee. Daarna bespreek je samen de werkzaamheden en de planning van die 

dag. De werkleider neemt dit met je door en helpt mee met het verdelen van de taken. 

De werkleider is de hele dag bereikbaar voor vragen en helpt je bij het leren van nieuwe 

taken. 

Binnen de Komeet wordt er gewerkt met een planbord. Hier starten we s ochtends op 

en worden de taken onderling verdeeld. Na de 1e koffiepauze gaan we weer naar het 

planbord en worden de middagtaken verdeeld. 

Tijdens je koffie- en lunchpauze zit je samen met je collega’s en is het weer gezellig 

kletsen. Op het eind van je werkdag sluit je met een goed en voldaan gevoel af, omdat 

je doordat je mag leren en jezelf mag zijn op een prettige manier aan je leerdoelen 

werkt. 

Wat zijn je werktijden? 

Lunchroom de Komeet is maandag t/m vrijdag aan het werk. De hele dag wordt er hard 

gewerkt aan de taken. Samen met jou zal worden overlegd welke dagen je komt werken 

en wat je werktijden gaan worden. 

Lijkt het je leuk om in lunchroom de Komeet te werken, dan kun je contact opnemen 

met je stagebegeleider of arbeidstoeleider. Zij kunnen je aanmelden bij Carrousel. 

Contact Carrousel: 

Wendy Boogers of   Maaike van Kempen 

T 088 799 8037    T 088 799 8112 

M wendy@carrouselwerkt.nl  M maaike@carrouselwerkt.nl 


