Medewerker Technische Dienst
(oproepbasis)
Ben jij onze nieuwe handige Harry? Of heet je anders, maar ben je wel heel handig? Dan zoeken wij
jou! Met jouw twee rechterhanden is geen klus jou te gek. Je komt ons op oproepbasis helpen met
allerhande klusjes. Dit zijn verschillende klusjes zoals: een lekkende kraan, het repareren van een hek
of het ophangen van een schilderij. Je krijgt een bus (klein rijbewijs) tot je beschikking vol
gereedschap, zodat jij je tussen de verschillende bedrijven kunt verplaatsen, want in onze brasserie,
de traiteur of op het hoofdkantoor zijn er altijd klusjes te doen.
Ben jij handig met de boor, kwast en hamer? Dan horen wij graag van jou! Ben je gepensioneerd, ook
dan ben je bij ons van harte welkom!
Wij bieden:
- een contract op basis van oproep
- een marktconform salaris
Délicat volgt het Arbeidsvoorwaarden Reglement van Koninklijke Horeca Nederland en biedt goede
primaire arbeidsvoorwaarden. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit:
medewerkerskorting (winkel/ catering en brasserie) en een pensioenregeling via Pensioenfonds
Horeca & Catering.
Het salaris is conform Referentiefunctie Horeca “medewerker technische dienst" in combinatie met
Horeca-CAO. Het salaris is afhankelijk van je ervaring.
Daarnaast hebben wij flexibele werktijden en is er ruimte voor eigen initiatief. Je krijgt gezellige
collega’s, een fijne werksfeer en leuke borrels.
Wie is Délicat:
Délicat Groep bestaat uit een stijlvolle Brasserie in Hoenderloo én een exclusieve cateraar met een
delicatesse winkel aan de Asselsestraat in Apeldoorn. Versheid, kwaliteit, duurzaamheid en
uitstekende service staan bij ons voorop. Onze gast is koning. Wij zijn gastgericht, gepassioneerd en
hebben een duidelijk idee over smaak. Iets dat gasten terug zien en proeven in ons gebak, lunch,
borrel en diners. Vanzelfsprekend organiseren wij ook met genoegen een feest, bruiloften, recepties
en/of zakelijke bijeenkomsten welke mogelijk zijn op ons terras, in ons restaurant of bij de klant
thuis, op kantoor of locatie naar keuze.
De organisatie bestaat uit ongeveer 40 werknemers. Je hebt geen vaste standplaats, aangezien je
altijd op pad bent. De bus haal je op bij het hoofdkantoor aan de St. Eustatius 69 in Apeldoorn.
Zie jij jezelf werken bij Délicat? Dan ontvangt Karin (k.rox@delicat.nl) graag jouw motivatiebrief en
Curriculum Vitae.

