
 

Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

 

Vacature Zelfstandig werkend kok (15 uur per week) 
 

Wij maken graag kennis met een enthousiaste Kok die het als een uitdaging 

ziet om onze bewoners dagelijks te laten genieten van een goed verzorgde 

maaltijd. 

 

Wie zijn wij?  
Aqua Viva is een modern en kleinschalig woon- en zorgcentrum in Nijmegen. Het hebben van 

autonomie is voor ons belangrijk. In ons huis wonen 75 bewoners met dementie of met een somatische 

beperking. Wij zorgen voor hen met een team van ongeveer 100 medewerkers en vrijwilligers. Door 

de kleinschalige omvang kennen we elkaar en zijn de lijnen kort. Dit maakt Aqua Viva tot een fijne plek 

om te wonen en te werken.  

Voor onze bewoners is het eten vaak een hoogtepunt van de dag, daarom vinden we aandacht voor 

eten en drinken belangrijk. We beschikken nog over een eigen keuken waar we met veel plezier de 

maaltijden voor onze bewoners bereiden. Persoonsgerichte zorg en het hebben van eigen regie zijn 

leidend voor de zorg aan de bewoners van Aqua Viva. Daarom werken wij vanuit de principes 

van Positieve Gezondheid. Voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat zij zich ontwikkelen 

in hun vak en persoonlijke vaardigheden.  

 

Wat ga je doen?  
Als kok bij Aqua Viva draag je zorg voor het voorbereiden, bereiden en samenstellen van 

(dieet)maaltijden voor onze bewoners. Ook coördineer je de catering bij bijzondere gelegenheden en 

activiteiten. Als de leidinggevende niet aanwezig is stuur jij de keuken-assistent en de 

reftermedewerkers aan. Je voert controles uit in het kader van voedselveiligheid en ziet er op toe dat 

ook anderen deze regels naleven. Tevens verwerk je gegevens en aanpassingen met betrekking tot 

dieetgegevens van bewoners. Daarnaast zorg je ervoor dat de keuken opgeruimd, schoon en 

hygiënisch is en voer je periodiek schoonmaakwerkzaamheden uit in de werkruimten. Je signaleert 

storingen en/of gebreken en voert (eenvoudig) onderhoud aan apparatuur uit. Je plaatst bestellingen 

bij leveranciers en ontvangt en controleert bestelde goederen. Hiervoor verzorg je de bijhorende 

administratie. 

 
 
 



Wat neem je mee? 

• Je bent in het bezit van een relevant mbo-3 koksdiploma, aangevuld met enkele jaren 
werkervaring. Kennis van dieetvoeding is een pré. Uiteraard ben je op de hoogte van hygiëne- 
en kwaliteitseisen m.b.t. de voedselveiligheid 

• Je bent sociaal vaardig en hebt een klantvriendelijke houding naar onze bewoners en collega’s 
• Je werkt nauwkeurig en hygiënisch 
• Je bent flexibel inzetbaar, ook in de weekenden 
• Je hebt affiniteit met ouderen 

 

Wat mag je van ons verwachten? 
• Een salaris conform CAO VVT, FWG 30. Op basis van een 36-urige werkweek maximaal  

€ 2.798,- bruto per maand   

• Een contract voor onbepaalde tijd van 15 uur per week.  

• Fijne werktijden. Onze bewoners lunchen met een warme maaltijd, dus je begint vaak vroeg 

in de ochtend met voorbereidingen en bent ’s middags meestal vrij. 

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

• Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

• De kans om mee te bouwen aan onze mooie organisatie 

• Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw ideeën  

 

Interesse?  
Ben jij enthousiast om als Kok bij ons aan de slag te gaan? Mail dan je CV en motivatie naar: 

werken@aquaviva.nl  Voor vragen of meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Vincent 

Barendregt, Teamleider Facilitair via 06 81 364 491. 
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