
 

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 en biedt zij 24-uurs kleinschalige woonzorg in de binnenstad van Tiel.  

Uitgangspunt van de zorg binnen Thedinghsweert is de ontwikkelings- en 

groeimogelijkheid van iedere persoon afzonderlijk. Dit perspectief wordt al werkend 

gevonden en besproken in relatie met begeleiders, familieleden of andere betrokken 

deskundigen. 

 

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 een 
 

Gemotiveerde keukenhulp (parttime) 

Wat vraagt BuitenSporig! aan jou: 
 Collegiaal 

 Bij voorkeur enige kennis en ervaring van de horeca 

 Aandacht voor omzet, snelheid en uitstraling 

 Een verzorgd uiterlijk  
 Kunnen werken in de avonden tussen 17.00 en ca. 22.00 (ook in het  
 weekend)  

 Positieve instelling, gevoel voor humor en verantwoordelijkheidsgevoel,  
 Woonachtig in of in de nabije omgeving van Tiel 

 

Wat geeft BuitenSporig! je er voor terug: 
 Een mooie uitdaging in een professionele horecaorganisatie 
 Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen qua horeca en zorgbegeleiding 

 Salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg 
 Werktijden die we in overleg samenstellen passend bij je opleiding 
 Een team leuke en gemotiveerde collega’s 

 Feestdagen vrij  

Je kunt per mail je sollicitatie richten aan: 
Thedinghsweert Zorggroep 
Postbus 479 

4000 AL  TIEL 
t.a.v. Hetty van Wakeren  
info@buitensporigeten.nl 

Voor informatie over onze organisatie kun je terecht op onze websites: 
www.thedinghsweert.nl en/of  www.buitensporigeten.nl. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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