
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Invalkracht Kinderkookkafé (M/V) 
 
Het Kinderkookkafe zoekt een enthousiaste (inval) medewerker (m/v), die ons team komt versterken. Het “Kafé” 
is onderdeel van Stichting BSO Kinderkookkafé Vondelpark die bestaat uit een Kinderkookkafé en een 
Buitenschoolse opvang.  
 
Het Kinderkookkafé is elke dag open en biedt kookactiviteiten voor kinderen aan: Kinderfeestjes opgebouwd naar leeftijd 
en Open diners waar kinderen zich individueel voor inschrijven. Dagelijks is de help-jezelf-bar open voor ouders 
(opa/oma/oppas) met kinderen die zomaar kunnen binnenlopen om verschillende (kleine) kookactiviteiten te doen. Voor 
de volwassenen hebben wij koffie/thee, tosti’s en broodjes en bakken wij croissants en zelfgemaakte taart.  
 
In het Kinderkookkafé zijn de kinderen de baas. Niet letterlijk, natuurlijk, maar de ontwikkeling van de zelfstandigheid van 
kinderen vinden wij erg belangrijk. Daarom koken en bakken kinderen bij ons zelf, dekken tafels en ruimen zij zelf op. 
Uiteraard is dat afhankelijk van de leeftijd en het vermogen van het kind. 
 
Wat ga je doen?  

- de help-jezelf-bar runnen (openen, klantencontact, afrekenen, opruimen en afwassen en sluiten)  
- zelfstandig werken 
- kinderen begeleiden bij feestjes en kookactiviteiten  
- kinderen de ruimte bieden om zoveel mogelijk zelf te doen  
- sturing geven aan vrijwilligers, scholieren en stagiair(es) 

 
Wanneer werk je?  

- als een medewerk(st)er op vakantie is 
- vervanging bij ziekte van een van de medewerkers. 
- bij extra feestjes, bijvoorbeeld diners 
- bij extra activiteiten, zoals evenementen buiten de deur (kinderbevrijdingsfestival, open monumentendag, 

Koningsdag en bijzondere verhuurgelegenheden)  
- meestal in de weekenden maar ook door de weeks en in (school) vakanties.  
- overdag en soms in de avond (tot 21.00 uur) 
 

Wat bieden wij? 
- een leuke afwisselende baan  
- informele omgang, op een bijzondere plek 
- een plek waar een unieke visie van het werken met kinderen is ontwikkeld  
- mogelijkheid om eigen ideeën te ontwikkelen 
- salaris marktconform, afhankelijk van leeftijd en ervaring 

 
Wat bied jij? 

- affiniteit met kinderen en koken 
- stressbestendig en van aanpakken weten 
- flexibiliteit 
- minimaal 2 jaar werkervaring 
- werkervaring in horeca en met kinderen is een pré 
- gastvrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

 
 
Herken jij je in dit profiel? Neem dan contact met ons op en stuur je motivatiebrief samen met je CV naar 
janchris@kinderkookkafe.nl t.a.v. Jan Chris de Nooijer. 
 
Meer informatie over het Kinderkookkafé kan je vinden op www.kinderkookkafe.nl. Voor eventuele vragen omtrent deze 
vacature kun je contact met ons opnemen. We zijn telefonisch te bereiken op 020-6253257 of stuur een mail naar 
bovenstaand email-adres. 
 
Een Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van het aanname beleid.  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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