
Heb jij veel ervaring opgedaan in de Catering of Horeca? En heb je affiniteit met de gezonde 
keuken. Dan ben jij straks onze nieuwe: 

Catering Medewerker 

 (m/v, Oproepkracht, bepaalde tijd) 

Omdat gezonde voeding een onderdeel is van het vitaliteitsbeleid bij Gazelle zijn wij op zoek 
naar een collega die ervaring heeft met het opstellen van een verantwoord en gezond menu. 

In deze veelzijdige functie werk je samen met ongeveer 4 catering medewerkers, waarbij de 
werktijden veelal tussen 07.30 uur en 16.00 uur liggen. Samen met je collega’s ben je 
verantwoordelijk voor de catering van ons bedrijfsrestaurant. Dagelijks nuttigen hier vrijwel 
alle medewerkers van Gazelle de lunch. 

Je kan je creativiteit en liefde voor koken, horeca en catering kwijt in deze veelzijdige functie 
in ons bedrijfsrestaurant. Belangrijk is dat je uitstekende kennis hebt van HACCP en volgens 
deze richtlijnen je werkzaamheden verricht. 
Naast het voorbereiden van de lunch, ondersteun je samen met je collega’s en je 
leidinggevende de Facility Manager bij diverse evenementen, georganiseerd bij Gazelle. 
Voorbeelden hiervan zijn recepties, excursies of de jaarlijkse kerstborrel. Hierbij is het 
belangrijk dat je affiniteit met mensen hebt en je flexibel inzetbaar bent. 

Functie eisen: 
● Afgeronde MBO-4 opleiding richting horeca/catering
● Minimaal 2 jaar horeca/catering ervaring
● Uitstekende communicatieve vaardigheden
● Zelfstandig, flexibel en resultaatgericht
● Gecertificeerde kennis van HACCP
● Geen 9 tot 5 mentaliteit
● Affiniteit met vitaliteit en gezonde voeding



Wie zijn wij? 

Bij Koninklijke Gazelle in het Veluwse Dieren maken circa 350 medewerkers elk jaar meer 
dan 275.000 fietsen. Gazelle is marktleider in Nederland en profileert zich door een 
aansprekende, innovatieve collectie en een hoge leverbetrouwbaarheid, waarbij een goede 
introductie van nieuwe producten essentieel is. Export is één van de strategische 
speerpunten. Al sinds de oprichting in 1892 staat kwaliteit bij Gazelle voorop.  

Gazelle maakt sinds 2012 onderdeel uit van de Pon.Bike groep. Pon is een van de grootste 
familiebedrijven in Nederland. Een internationaal handels- en servicebedrijf met een breed 
scala aan activiteiten. De verkoop van topproducten van de beste fabrikanten waaronder 
Volkswagen, Caterpillar, MAN, Gazelle en Continental en de levering van aanvullende 
diensten zoals onderhoud, reparatie, leasing, verhuur en financiering, vormen de basis van 
ons aanbod. In Europa, maar ook in de VS en Azië. 

Binnen Pon zijn mensen het DNA van het bedrijf, waarbij mensen de passie hebben om te 
presteren, het vertrouwen en de vrijheid krijgen om te werken, de verantwoordelijkheid voor 
hun daden nemen en plezier hebben in het werk. Daar ligt de verbinding, dat maakt Pon 
sterk. Het is de manier waarop we iedere dag met elkaar en met onze klanten en 
leveranciers omgaan. 

Ben jij van mening dat je volledig in het zojuist geschetste beeld past? Aarzel dan niet en 
solliciteer direct! Als je eerst meer informatie wilt kun je contact opnemen met Wim Kuster, 
Facility Manager, via (0313) 429 324. 

Solliciteer direct 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=9924&VacatureID=978397

