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Van Leeuwen Catering is de cateraar 
die met plezier een maatschappelijke 
boodschap overbrengt. Met pure 
concepten laten we zien dat bewust 
eten en drinken heel lekker is. Of dit nu 
in een schoolkantine is, in de Dutch 
Innovation Factory, of bij de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. 
Vanuit onze concepten ONTDEK en 
FOOD4YOU verzorgen we gezonde 
schoolkantines.  
Met DICHTBIJ bieden we gezonde en 
duurzame catering bij gemeentes en 
instellingen, waarbij lokaal centraal 
staat. 
Achter al onze concepten zit altijd een 
bewust idee!

 
Voor een school in Nijkerk zijn wij op zoek naar een: 

Cateringmedewerker B 

Bedrijfscultuur: 

Van Leeuwen Catering is een professioneel familiebedrijf met een informele 

bedrijfscultuur. We stimuleren zelfstandigheid en brengen met ambitie een 

maatschappelijke boodschap over. Gezond, duurzaam en sociaal klinkt in 

al onze bedrijfsactiviteiten door. We doen dat met een pragmatische 

instelling, waarbij het PIT (Plezier, Instelling en Team)-systeem ons bedrijf 

tot grote bloei heeft gebracht. We hebben ruim 220 medewerkers, die allen 

gaan voor kwaliteit en duurzaamheid. Inmiddels exploiteren we op 115 

scholen de gezonde schoolkantine, naast onze cateringactiviteiten voor 

bedrijven, gemeentes en particulieren. Steeds meer opdrachtgevers zien 

de voordelen van onze gezonde en duurzame concepten. Daarmee 

ontdekken onze gasten dat gezond en gevarieerd eten heel lekker is. 

Begonnen in 1971 als zuivelhandel, zijn we inmiddels een gezonde cateraar 

van formaat. 

De werkzaamheden : 

• Je werkt op een middelbare school in Nijkerk; 
• I.v.m. de pauzes werk je veel op piekmomenten; 
• Bereiden van gezonde producten; 
• Producten op een leuke manier presenteren; 
• Verkopen van gezonde producten; 
• Bestellingen plaatsen en geleverde bestellingen opruimen.  

 
Onze kernwaarden zijn gezond, duurzaam en sociaal. Je staat achter deze 

kernwaarden en vindt het leuk om gezonde voeding aan te bieden.  

Wat wordt er van je verwacht: 

• Je hebt affiniteit met middelbare scholieren/ jong volwassenen; 
• Je kunt goed zelfstandig, secuur en overzichtelijk werken; 
• Je komt vrolijk, positief en verzorgd over; 
• Je hebt een open en gastvrije houding, je bent direct en 

communicatief; 
• Je bent flexibel inzetbaar, het werken op doordeweekse dagen en 

een aantal weekenden per jaar is geen probleem; 
• Je bent het liefst woonachtig in Nijkerk; 
• Je kunt een bewijs van goed gedrag overleggen. 

Wat hebben wij te bieden: 

• Een prettige werkomgeving; 
• Een contract van 15 uur per week (5 dagen); 
• Je werktijden liggen op maandag-vrijdag tussen 9:00-13:00 uur; 
• Schoolvakanties vrij, dus ideaal te combineren met je (jonge) 

gezin; 
• Door spaarsysteem wel iedere maand loon; 
• Opleidingen binnen onze eigen VL academie; 
• Salariëring volgens de contractcatering cao.  

 
Je schriftelijke reactie met pasfoto kun je sturen of mailen aan: 
Van Leeuwen catering op maat  
t.a.v. Gert Scholtes 
2266 NA, Leidschendam 
gertscholtes@cateringopmaat.nl 
 

 
 

 


