
 
 

 

Electude is een snel groeiend E-Learning bedrijf met vestigingen in Nederland, de Verenigde 

Staten, China en Colombia met klanten in meer dan 50 landen. De E-learning bestaat uit 3D 

gaming software en simulaties, bestemd voor de opleiding van Automotive technisch 

personeel, wereldwijd.  

 

Voor onze kantine op de hoofdvestiging in Nuenen, zijn wij op zoek naar twee: 

 

Medewerkers Bedrijfskantine (parttime) 

 

Vind jij het leuk om in een bedrijfskantine de lunch te verzorgen? Dan is deze vacature 

wellicht iets voor jou. Je gaat je bezighouden met alle werkzaamheden rondom het verzorgen 

van de lunch. Je dekt de tafels en zet alles klaar. Regelmatig maak je wat extra’s in de vorm 

van belegd brood, tosti of een salade. Naast het verzorgen van het eten ben je 

verantwoordelijk voor de inkoop. Vanzelfsprekend zorg je voor een nette en opgeruimde 

keuken/kantine. 

Ben jij degene die iedereen blij gaat maken met jouw zorg en aandacht en die alle hongerige 

collega’s en af en toe enkele extra gasten kan voorzien van een lekkere lunch? 

 

Wat wij bieden 

• Een werkplek in een technische omgeving met een informele en huiselijke sfeer; 

• Een ruimte in het centrum van het gebouw, waar alles samen komt in de open 

lunchruimte. Er zijn plannen om met mooi weer ook buiten te kunnen eten. 

• Ruimte voor eigen inbreng en creativiteit; 

• Een marktconform salaris. 

 

Werktijden en beschikbaarheid 

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 – 14.00 uur.  

Voor deze vacature zoeken wij 2 parttimers die in onderling overleg van maandag tot en met 

vrijdag inzetbaar zijn. Het is fijn als je bij ziekte of vakantie van je directe collega wat extra 

zou kunnen werken. 

 

Taken 

• Inkopen/bestellen van etenswaren en overige kantineartikelen 

• Voorbereiden en klaarzetten van de lunch; 

• Opruimen na afloop van de lunch; 

• Vaatwasser vullen en legen; 

• Opgeruimd en netjes houden van de keuken/kantine. 
 

Wat wij vragen 

• Je hebt bij voorkeur enige ervaring in de horeca en bekend met hygiënevoorschriften 
zoals HACCP of hebt de bereidheid hiervoor een cursus te volgen. 

• Enthousiasme en verzorgend in hart en nieren; 

• Je kunt zelfstandig werken, bent goed in regelen en organiseren en kunt jezelf 
omschrijven als een aanpakker; 

• Bij voorkeur woonachtig in of in de omgeving van Nuenen 

• Goede communicatieve vaardigheden, representatief en gastvrij 

• Affiniteit met gezonde voeding is een pré 

• Een klantgerichte instelling; 

• Beschikbaar per 1 september. 
 

Solliciteren 

Stuur een korte motivatie met CV naar hr@electude.com 

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Monique Lenders 040-8200744 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:hr@electude.com

