Jonge natuurtalenten gezocht voor onze Ecologische Landwinkel!
Aan de rand van Haren, grenzend aan een prachtig natuurgebied, ligt Ecologische Zorgboerderij De
Mikkelhorst. Op dit unieke leer-werkbedrijf met dagbesteding werken mensen met een beperking of
specifieke hulpvraag.
Waarom zoeken wij jou?
Je bent van alle markten thuis maar voelt je thuis in horeca of in een winkel! Je bent een echte
gastvrouw-/heer met commercieel gevoel want je vindt het leuk om onze grote en kleine gasten te
‘bedienen’. Daarnaast steek je graag je handen uit de mouwen en zorg je ervoor dat de
winkel/theeschenkerij en het terras netjes blijft. Je bent vrolijk, enthousiast, sociaal en een echte
aanpakker. Je wordt blij van mensen, eten & drinken, dieren en de natuur.
Wanneer ga je aan de slag?
Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand die in de zomermaanden (mei t/m september) op
zaterdagen van 13:15 tot 17:30 beschikbaar is. Maar ook doordeweeks ben je bereid om af en toe te
werken van 15:30 tot 17:00
Waarom past deze vacature bij jou?
- Je bent pro-actief en je vindt het leuk je handen uit de mouwen te steken;
- Je kunt omgaan met een kassa en je ziet het werk in keuken, theeschenkerij en terras liggen;
- Je bent sociaal betrokken, positief en je werkt graag met anderen samen;
- Je werkt met hoofd, handen en hart;
- Het geeft je voldoening om te werken voor een sociale organisatie;
- Je bent van onbetwist gedrag en kan dit aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wat doet de Mikkelhorst voor jou?
- Je werkt samen met een enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers;
- We bieden je een plezierige werkomgeving met veel waardering!;
- Je bent verzekerd tijdens de uitvoering van het vakantiewerk;
- Salaris gaat in goed overleg.
Hebben wij je enthousiast gemaakt? Neem dan gauw contact op met Fafany Koopmans via
f.koopmans@mikkelhorst.nl of bel naar 050-3168840.
Voor meer informatie over de Mikkelhorst verwijzen we je naar www.mikkelhorst.nl.

