Bakkerij van de Kletersteeg is op zoek naar een:

Broodbakker

Introductie

Wij bieden

•

Als je aan de slag gaat als broodbakker bij Bakkerij van de
Kletersteeg kun je het volgende verwachten:
 Een parttime of fulltime functie, wat bij jouw
situatie past.
 Een prima salaris conform het cao voor het
Bakkersbedrijf.
 Toeslagen conform cao voor het Bakkersbedrijf;
waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslagen.
 Tegen een zeer gereduceerd tarief de mogelijkheid
om brood te kopen.
 25 vakantiedagen in het jaar.
 8% vakantiegeld.
 Een baan waar je nog veel kan leren en ontwikkelen;
je bouwt echt een carrière op in de bakkerswereld!

•
•

Jij bedient, controleert en regelt het gehele proces van
broodbakken.
Elke werkdag aan de slag om het lekkerste brood te
maken.
Trots zijn op het eindproduct dat je maakt.

Functieomschrijving
Als broodbakker ben je verantwoordelijk voor het volledige
proces van voorbereiden, bakken en nabewerken van klein- en
grootbrood. Zo verricht jij proces- en kwaliteitscontroles en
verhelp je eenvoudige storingen. Je bent dus echt een
meerwaarde voor het bedrijf.
Het is belangrijk dat jij zelfstandig bent maar dat je ook goed in
teamverband kan werken met andere afdelingen binnen de
bakkerij. De producten variëren van zacht kleinbrood tot
diverse desembroden op de vloer gebakken.

Functie-eisen
Wat mogen we van jou verwachten in de functie van
broodbakker:
 Je beschikt over Mbo-opleiding richting brood en
banket of Vapro diploma;
 je hebt ervaring in een bakkerij;
 je bent flexibel inzetbaar en je hebt geen bezwaar
tegen ploegendiensten, werk in het weekend en op
feestdagen;
 Je bent stressbestendig, gemotiveerd en
oplossingsgericht.

Jouw werkplek
Bakkerij van de Kletersteeg is sinds 1954 gevestigd in
Stoutenburg. Dit is ook de plek waar de bakkerij onder de
familie van de Kletersteeg door de jaren heen veel groei
heeft meegemaakt. In 2017 is de bakkerij onderdeel
geworden van Amarant Bakkers.
Hiermee is Bakkerij van de Kletersteeg onderdeel geworden
van een organisatie die bestaat uit meer dan 450
medewerkers, verspreid over zes bakkerijen. De missie van
Amarant Bakkers is om onze klanten groot te maken met
brood. Dit wordt gedaan door elke dag vers brood te leveren
aan de klanten.

Solliciteren
Direct aan de slag? Dat kan! Wij zijn benieuwd naar jouw cv en ontvangen
daarbij graag de reden waarom wij jou moeten aannemen. Stuur dit naar
renee.pater@amarantbakkers.nl. Tot snel!

