Ajax is op zoek naar een Afwasser (fulltime)
AFC Ajax is de grootste voetbalclub van Nederland en heeft de ambitie om zowel in
Nederland als in Europa tot de top van het professionele voetbal te behoren. Achter deze ambities
en club staat een organisatie, waar, inclusief de spelers, een kleine 500 mensen werken. Voor de
afdeling Horeca op sportcomplex De Toekomst is Ajax op zoek naar een Afwasser.
Wat ga je doen? | De afwasser helpt mee in de keuken van Sportcomplex De Toekomst ten behoeve
van de selectie, jeugdopleiding, Jong Ajax, vrouwenteam, zaterdagsenioren, de tegenstanders,
personeel en vrijwilligers en bezoekers/supporters.
Hoofdactiviteiten |
•
•
•
•

Het dagelijks verwerken van de aangeboden afwas
Het op de juiste manier opslaan van de materialen en servies
Het dagelijks doen van schoonmaakwerkzaamheden volgens het schoonmaakplan
Volgens de HACCP richtlijnen opruimen van het vuil en etensresten

Bij de uitvoering van de functie moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving rondom
hygiëne (Warenwet en HACCP).
Plaats in de organisatie | Horeca De Toekomst maakt onderdeel uit van de sector Algemene Zaken.
De functie maakt deel uit van de sector Horeca. De afwasser rapporteert aan de (assistent) Horeca
Manager of Chef-kok.
Wat neem je mee? |
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent enthousiast en servicegericht
Je bent fysiek sterk
Je hebt enige jaren werkervaring in soortgelijke functie
Je beschikt over een Certificaat Sociale Hygiëne (of bereid deze te halen)
Je bent bekend met HACCP
Je bent zelfstandig
Je bent communicatief vaardig
Je beschikt over een flexibele instelling en bereid in wisseldiensten, in weekenden en op
feestdagen te werken
Je bent stressbestendig
Je hebt affiniteit met voetbal

Wat hebben wij te bieden? | Een functie voor 40 uur per week met een marktconform salaris met
goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een sportieve, maatschappelijke en inspirerende
omgeving waar iedere dag anders is. De standplaats is op het sportcomplex De Toekomst.
Heb je interesse? | Denk je dat jij onze kandidaat bent en voldoe je aan het gevraagde profiel dan
kun je reageren door jouw motivatiebrief en up-to-date CV te sturen naar werving@ajax.nl voor
20 september aanstaande. Het heeft geen zin om te reageren op deze functie als je niet aan de
gestelde functie eisen voldoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

