
 
 

Thedinghsweert zorggroep is opgericht in 1991 als antroposofische zorgvoorziening voor 

mensen met ontwikkelingsproblemen.  

 

Mensen met een verstandelijke, en/of lichamelijke beperking, psychiatrische achtergrond, 

of een psychisch of sociaal-maatschappelijk probleem werken er dagelijks in één van onze 

werkgebieden even buiten Tiel. Langs de oever van de Linge ligt onze zorgboerderij,  

-bakkerij met natuurvoedingswinkel. Daarnaast exploiteert Thedinghsweert het restaurant 

Buitensporig! in het stationsgebouw van Tiel.   

 

Restaurant BuitenSporig! biedt werk aan kwetsbare volwassenen uit deze regio. Zij krijgen 

de kans onder deskundige leiding hun kwaliteiten te ontwikkelen in de keuken, bediening, 

huishouding en lichte facilitaire diensten.  

 

Voor restaurant BuitenSporig! zoeken wij op korte termijn een  

Sous Chef (m/v) 
(full time of parttime) 

Functie-eisen 

 Gastgericht 

 Kennis en voldoende ervaring van de horeca 

 Aantoonbare meerjarige ervaring in restaurantkeuken 

 Je beschikt over leidinggevende capaciteiten 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden, een verzorgd uiterlijk en representatief 

voorkomen 

 Goede reken- en taalvaardigheid (werken met Excel en Word) 

 Flexibele instelling 

 Werken in het weekeinde volgens rooster 

 Een krachtige persoonlijkheid met doorzettingsvermogen die in staat is om ook na 

een lange dienst de zaken schoon en verzorgd achter te laten voor de volgende 

dienst 

 Positieve instelling, verantwoordelijkheidsgevoel, een voorbeeld voor het team 

 Affiniteit met de gehandicaptenzorg 

 Bij voorkeur woonachtig in of in de nabije omgeving van Tiel 

 

Wij bieden  

 Een interessante werkplek op een bijzondere locatie  

 Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Gehandicaptenzorg  

 Fulltime baan 36 uur 

 Bij bewezen geschiktheid, vast arbeidscontract 

 Vast dienstrooster 

 dagdiensten zijn 8.30 uur – 15 uur 

 avonddiensten zijn 13 uur –sluit (keuken sluit om 20.30 uur) 

 Weekenddiensten worden afwisselend bezet met je collega’s 

 Feestdagen vrij inclusief laatste week december 

 

Uw sollicitatie 

Graag schriftelijk, onder vermelding van sollicitatie restaurant sous chef naar:  

Thedinghsweert zorggroep t.a.v. de heer H. Bouwens, h.bouwens@thedinghsweert.nl of 

Postbus 479, 4000 AL. 

 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer H. Bouwens 

0344 618 270 - (06) 211 60 771. 

 

Voor meer informatie over onze organisatie zie onze website 

www.thedinghsweert.nl en www.buitensporigeten.nl  

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 


