
 
Vacature afwasser / keukenhulp (Traiteur Délicat & Brasserie Délicat) 
 
 
Wij zijn op zoek naar gezellige, flexibele en hardwerkende collega’s die team Délicat komen 
ondersteunen. Je gaat aan de slag in de afwas en bent flexibel inzetbaar als onze keuken- en 
afwashulp. Zowel bij Brasserie Délicat als bij Traiteur Délicat zoeken wij een afwas- keukenhulp dus 
we gaan graag met jou bekijken waar jij de beste klik hebt om aan de slag te gaan. We staan open 
voor meerdere sollicitanten, zowel fulltime- als parttime of wanneer je een leuke bijbaan zoekt.  
 
Wat ga je doen? 
- spoelen, afwassen van bestek en serviesgoed (met behulp van de spoelmachine) 
- meewerken met het schoonhouden- en schoonmaken van de keuken  
 
Wie zoeken wij? 
Je bent niet vies van hard werken én om alles aan te pakken. Je houdt het graag op orde en helpt je 
collega’s waar nodig. Ervaring en een opleiding is geen vereiste, veel zin om bij ons te starten wel!  
 
Wie is Traiteur Délicat? 
Traiteur Délicat is een stijlvolle delicatessenwinkel én een exclusieve cateraar. Versheid, kwaliteit, 
duurzaamheid en uitstekende service staan voorop. 
Wij zijn klantgericht, gepassioneerd en met een duidelijk idee over smaak. Iets dat je terug ziet én 
proeft in onze verse kant-en-klaarmaaltijden, vleeswaren, vis, oliën en azijnen, delicatessen en 
exclusieve (gekoelde) wijnen. Koop het in onze winkel of laat ons, zowel zakelijk als particulier, de 
catering verzorgen. 
 
Wie is Brasserie Délicat? 
Brasserie Délicat is een stijlvolle brasserie én zusje van een exclusieve cateraar. Versheid, kwaliteit, 
duurzaamheid en uitstekende service staan voorop. Onze gast is koning. Wij zijn gastgericht, 
gepassioneerd en hebben een duidelijk idee over smaak. Iets dat onze bezoekers terug zien én 
proeven in ons gebak, lunch, borrel en diners. Vanzelfsprekend organiseren wij ook met genoegen 
uw feest of bijeenkomst, mogelijk op ons terras, in ons restaurant of serre. 

Wat bieden wij? 
Wij volgen het Arbeidsvoorwaarden Reglement van Koninklijke Horeca Nederland en bieden goede 
primaire arbeidsvoorwaarden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit: 
medewerkerskorting (winkel/ catering en brasserie) en pensioenregeling via Pensioenfonds Horeca & 
Catering. Salaris is conform Referentiefunctie Horeca in combinatie met Horeca-CAO.  
Het meest belangrijke is dat je komt te werken in een team met enthousiaste collega’s! 
 
Geïnteresseerd in deze functie? Mail je sollicitatiebrief met c. v. naar Karin op k.rox@delicat.nl  
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