
 
Vacature medewerker Refter/Restaurant  (20 uur per week)  

Wie zijn wij? 
 
Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen dat gesticht is 
door Jezuïeten. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening aan religieuzen 
en in toenemende mate ook aan reguliere, niet-religieuze bewoners met dementie of met 
een fysieke beperking. Er werken bij ons bijna 100 enthousiaste en betrokken medewerkers 
en een aantal vrijwilligers. We kennen elkaar en dat geeft een bijzonder huiselijke en 
persoonlijke sfeer. Aandacht voor eten en drinken vinden we belangrijk, daarom beschikken 
we nog over een eigen keuken en is er fruit en verse soep voor de medewerkers aanwezig. 
We werken vanuit ons hart en hebben aandacht voor ieders cultuur en religie.  

Wat ga jij doen? 
 
Als medewerker Refter/Restaurant help jij de bewoners tijdens het ontbijt, diner en het 
souper. Je verzorgt de afwas en je wordt ook ingezet in het restaurant waar mensen vanuit 
de wijk en aangrenzende appartementen kunnen komen eten.  

Wat neem jij mee?  
 

• Je bent flexibel, enthousiast, sociaal en stressbestendig 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

• Je hebt affiniteit met de ouderenzorg 

• Je kunt werken in teamverband 

Wat bieden wij jou? 
 

• Een salaris conform CAO VVT, FWG 15. Op basis van een 36-urige werkweek 

maximaal € 2.271,94 bruto per maand   

• Een tijdelijk dienstverband van 6 maanden voor 20 uur per week 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto 

jaarsalaris 

• Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

• Een uitdagende en afwisselende functie binnen een fijne en kleinschalige organisatie 

 

Word jij hier enthousiast van?  
Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je telefonisch contact opnemen met 
Paul Gijsbers, Hoofd Voeding, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 024-352 9168. 

Je CV en motivatiebrief kun je mailen naar Carolien Groenewold, adviseur recruitment, via 
cgroenewold@aquaviva.nl. 

http://intranet.berchmans.nl/intranet/?p=295
mailto:cgroenewold@aquaviva.nl

