
 
 

Stichting Woonzorgcentrum Raffy en Stichting De Leystroom zijn met ingang van 29 juni 2019  
gefuseerd tot één organisatie Stichting Raffy-Leystroom. Een slagvaardige organisatie, waarbij  
elke locatie haar eigen identiteit heeft. Zo zijn we samen kleurrijk! De diversiteit en  
wendbaarheid van Stichting Raffy-Leystroom is onderscheidend en mede daardoor bijzonder  
voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers. 
 
Raffy biedt zorg aan Indische en Molukse ouderen, Lâle (als onderdeel van Raffy) biedt zorg  
aan Turkse ouderen. Het waardevolle en vertrouwde van de eigen cultuur wordt hier in ere  
gehouden. De Leystroom staat open voor mensen van alle gezindte en achtergrond, de blik is 
naar buiten gericht en aandacht voor gezondheid en geluk staan centraal. Daarnaast biedt  
Raffy-Leystroom thuiszorg aan ouderen in Breda en omgeving. 
 
Voor de weekenden en op oproepbasis doordeweeks zijn we voor het Grand Café van Raffy  
op zoek naar 

 

Gastvrouw / Gastheer Grand Café 
8 – 16 uur per week 

Functie-inhoud: 
Je zorgt voor een prettige ontvangst van de gasten in het Grand Café, je neemt bestellingen op, je serveert 
eten en drinken en je rekent af. Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van diverse bijeenkomsten en 
andere activiteiten, zowel qua vergaderruimte als de catering. Je zorgt ervoor dat het Grand Café schoon en 
opgeruimd is. Je maakt dagelijks koffieautomaten schoon en controleert koelkasten in het kader van 
voedselveiligheid. Je draagt zorg voor een goed voorraadbeheer en bijbehorende administratie. Je coacht en 
stuurt de vrijwilligers aan die in het Grand Café assisteren. 
 
Functie-eisen:  
Bij voorkeur beschik je over een afgeronde MBO-niveau 3 opleiding, richting facilitaire dienstverlening of 
horeca, heb je het diploma zelfstandig werkend gastvrouw/gastheer op MBO niveau 3 óf beschik je over enkele 
jaren relevante werkervaring (in de horeca). Je hebt gevoel voor hygiëne en orde. Je bent accuraat en 
oplettend in je werk. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en je kunt goed functioneren in een 
team. Je werkt een vaste dag in het weekend en bent bereid om doordeweeks op oproepbasis ingezet te 
worden. Omdat wij een zorginstelling zijn waar cultuur als een rode draad door het huis loopt, is het van belang 
dat je jezelf kunt vinden in de cultuurgebonden gedachte en dat je jezelf prettig voelt bij een omgeving waarin 
we het waardevolle en vertrouwde van de Indische en Molukse cultuur in ere houden. Indien nodig ben je 
tevens inzetbaar bij buurthuis Toma en woonzorgcentrum De Leystroom. Je bent minimaal 18 jaar. 
 
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
Wij bieden: 
De arbeidsduur bedraagt 8 – 16 uur gemiddeld per week waarbij er sprake is van een vaste dag in het weekend. 
We bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 8 maanden waarbij verlenging tot de mogelijkheden 
behoort. Als je bij Raffy werkt, kun je rekenen op veel zelfstandigheid bij een organisatie die volop  
in ontwikkeling is. Er zijn daarnaast voldoende (bij)scholingsmogelijkheden. De overige  
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. 
  
Interesse?  
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatie met CV o.v.v. 2019-028 vóór 23 september 2019 naar 
vacatures@raffyzorg.nl. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sandra Dirven, 
hoofd Facilitaire Dienst of Joyce Stoffelen, coördinator Voedingsdienst, tel. 076 - 522 51 50. Voor meer 
informatie over de procedure kun je contact opnemen met Lizette Korteweg, HR medewerker, tel. 076 – 522 
51 50.  
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