Het Casa keuken Team zoekt een nieuwe collega!

Op Casa Tweetalige Montessorischool geloven wij dat gezonde voeding een belangrijk
onderdeel is van de omgeving van het kind.
Daarom vormt voeding en voedselbereiding vanaf hele jonge leeftijd een belangrijk
onderdeel van het onderwijsprogramma op Casa. Kinderen hoeven geen eten of drinken
mee naar school te nemen. Op Casa wordt dagelijks samen met de kinderen gezond,
vegetarisch en overwegend biologisch eten bereid en gegeten.
Vanaf juni 2022 zijn wij zijn op zoek naar iemand die het leuk zou vinden om ons
keukenteam te versterken. Dit kan als kookcoach door samen met de middenbouw kinderen
de lunch te bereiden en/of als zelfstandig kok door de lunch voor de onderbouw kinderen te
bereiden.
Wie zoeken wij:
- iemand die een passie heeft voor lekker en gezond eten
- iemand die het leuk lijkt om met en/of voor kinderen een gezonde, vegetarische
lunch te bereiden
- iemand die niet terugdeinst voor het koken van grote hoeveelheden eten en de afwas
daarna.
- iemand die flexibel is en het fijn vindt om in teamverband te werken
*Ervaring met het koken met kinderen is niet vereist en ook ervaring met het koken voor
grote groepen is niet vereist. Alles valt te leren!
Wat bieden we:
- een contract voor minimaal 10 en max. 15 uur per week (2 of 3 ochtenden per week)
- werktijden onder schooltijd: tussen 08.30 tot 13.30
- een salaris conform CAO kinderopvang
Enthousiast geworden? Mail je motivatie en CV naar: Claire van den Ende (coördinator
voeding): claire@casaschool.nl

The Casa kitchen Team is looking for a new colleague!
At Casa Bilingual Montessori School, we believe that healthy nutrition should be an
important part of the child's environment. That is why nutrition and food preparation form an
important part of the education program at Casa from a very young age. Children do not
have to bring food or drinks to school. At Casa, healthy, vegetarian and mainly organic food
is prepared and eaten together with the children every day.
From June 2022 we are looking for someone who would like to be part of our kitchen team.
This can be as a cooking coach by preparing lunch together with the Lower Elementary
children (ages 6 - 9) and/or bij preparing lunch for the Children’s House children (ages 3 - 6)
as an independent cook.
What are we looking for:
- someone who has a passion for tasty and healthy food
- someone who would like to prepare a healthy and vegetarian lunch with and/or for
children
- someone who is not afraid of cooking large quantities of food and washing the dishes
afterwards.
- someone who is flexible and enjoys working in a team
*Experience in cooking with children is not required, nor is experience cooking for large
groups. Everything can be learned!
What we offer:
- a contract for a minimum of 10 or a maximum of 15 hours per week (these are 2 or 3
mornings a week)
- working hours during school hours: 09.00 to 14.00
- a salary in accordance with the CAO Childcare
Have you become enthusiastic? Mail your motivation and CV to: Claire van den Ende
(food coördinator): claire@casaschool.nl

